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Förord

�0�0 års utgåva av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport beskriver olika områden 
inom taxibranschen sedan maj �009. Om du vill ha en komplett bild av verksamheten för 
hela �009 fram till nu, rekommenderar jag dig att även läsa �009 års utgåva.

Om du inte har den tillgänglig, kan du beställa den från förbundskansliet.

Nedgången i världsekonomin och den svenska ekonomin drabbade också taxibranschen. 
Men kanske inte så mycket som många trott. Orsaken berodde sannolikt på att allmänheten 
(den som har arbete) har mer pengar att röra sig med som en följd av sänkt inkomstskatt 
och låga räntor. Dessutom kommer taxibranschens intäkter till stor del från samhällsbetalda 
transporter. Avtal om dessa tecknades i en högkonjunktur och löper under flera år – de  
påverkas inte av konjunkturläget.

Taxibranschen är bäst av persontransportslagen på kundnöjdhet. Det visar glädjande nog 
Svenskt Kvalitetsindex undersökning av transportsektorn.

En annan positiv sak är att omvärlden uppmärksammat taxibranschens miljöarbete. Svensk 
taxinäring ligger i framkant när det gäller miljöbilsanvändning och under första halvåret 
�0�0 har två taxiföretag delat förstaplatsen vid utdelningen av två skilda miljöpris.

Arbetet inom Partnersamverkan och Fördubblingsplanen har intensifierats under hösten och 
våren. En nationell tankesmedja genomfördes i Stockholm i september. Den följdes av sex 
regionala tankesmedjor ute i landet. Sammanlagt har över �.�00 personer deltagit.

Enligt Skatteverkets beräkningar undanhåller taxinäringen i Sverige en miljard skattekronor 
varje år. Beloppet är tillräckligt stort för att skapa snedvriden konkurrens inom näringen, 
vilket också är orsaken till att Svenska Taxiförbundet och medlemsföretagen under många 
år har drivit frågan om att få någon att vilja göra anspråk på taximiljarden. För så märkligt 
verkar det vara. Ingen – eller åtminstone inte någon med beslutsrätt i frågan – vill tydligen 
ha vår taximiljard.

Våra styrande har också gjort en del bra saker under året. 

Regeringen har lagt fram en proposition om ny kollektivtrafiklag, som förväntas antas av 
riksdagen före sommaruppehållet.

Regeringens regelförenklingsarbete har börjat fokusera mer på regelförbättringar, vilket är 
ett stort steg i rätt riktning.

Regeringen har tillsatt ett Persontransportforum där taxibranschen är representerad.

Regeringen har beslutat att teckna ett avtal med Norge om gränsöverskridande taxitrafik. 

Riksdagen har beslutat att åldersgränsen sänks till �8 år för taxi- och bussförare, under  
förutsättning att de genomgått en gymnasieutbildning för persontransporter.

Tyvärr måste vi även i denna rapport återkomma till de dåliga exemplen hos dem som  
upphandlar samhällsbetalda transporter.

Stockholm i juni �0�0

Svenska Taxiförbundet 
Thomas Winskog 
Förbundsdirektör
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Branschläget

Pegasuspriset 2010
Transportnäringens miljöpris – Pegasus-
priset – delades ut för tredje gången under 
Stora TransportDagen den �� april �0�0.

Företagen inom transportnäringen jobbar 
aktivt och målmedvetet med att minska den 
direkta och indirekta miljöpåverkan från 
sin verksamhet. Trots detta anklagas trans-
portnäringen ofta svepande och generalise-
rande för att orsaka negativ miljöpåverkan 
– medan nyttan med transportverksam- 
heten mer sällan lyfts fram.

Transportnäringen i Samverkan vill bidra 
till att förändra den bilden och lyfta fram 
de insatser som dagligen görs i de olika 
transportbranscherna.

Kriterierna för att vinna Pegasuspriset  
lyder: ”Det företag inom transportnäringen som 
under det gångna året bidragit mest till att säkra 
en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som 
ekonomiska och sociala aspekter”.

Genom Pegasuspriset nås två syften: De goda 
exemplen ”folkbildar” om de miljöinsatser 
som görs inom transportnäringen. De som 
gör bra saker belönas och alla uppmuntras 
och inspireras till fortsatta insatser.

I år visade det sig omöjligt för juryn att 
skilja på de två toppkandidaterna och den 
fattade därför det ovanliga beslutet att 
dela ut två förstapris. Både Taxi Stockholm  
��0000 AB och Taxi 0�0 AB fick motta 
varsitt exemplar av Lasse Åbergs speciellt 
utformade konstverk som bevis på deras 
goda miljöarbete. 

I sin motivering skriver den oberoende ju-
ryn bland annat att de båda företagen under 
lång tid och på ett konsekvent och struktu-
rerat sätt utvecklat sin verksamhet till ett 
hållbart, inspirerande och viktigt föredöme 
i sin bransch. Förbättringsarbetet har under 
�009 nått upp till högt ställda ambitioner 
och företagen uppvisar betydande och 
konkreta åtaganden för framtiden. Båda 
företagen har förbättrat sin miljöprestanda 
genom ett medvetet utbyte av bilparken.

Hos Taxi 0�0 är numera drygt �� procent 
av fordonen miljöbilsklassade. Bolaget 
godkänner endast miljöbilar när nya bilar 

Taxibranschen är bäst på    
kundnöjdhet
Det är med stolthet som Svenska Taxiför-
bundet kan konstatera att den svenska taxi-
branschen springer förbi andra trafikslag 
med stormsteg i fråga om kundnöjdhet och 
kvalitet. Det visar Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning av transportsektorn. Taxi-
branschen är den enda bransch som ökar 
sitt index inom persontransporter.

Taxibranschen mäts nu för tredje gången. 
Kundnöjdheten, som legat stabilt runt  
�9 enheter, får i år bättre betyg än tidigare 
och ökar med �,� enheter till ��,� enheter. 
De andra delbranscherna, flyg, tåg och 
buss, har fått signifikant lägre kvalitetsindex 
jämfört med föregående år. Delbranscherna 
buss och tåg tappar närmare 8 respektive  
� enheter (till ��,� respektive ��,� enheter). 
Det betyder att både tåg och buss är nere 
på sina lägsta nivåer jämfört med tidigare 
mätningar.

I år kan taxibranschen ta del av kundens 
bedömning av sitt taxibolag för hela taxi-
resan. Undersökningen omfattar den första 
kontakten med taxiföretaget via växel el-
ler internet, upphämtningen av taxibilen, 
själva resan till utvald destination samt be-
dömning av föraren och bilen. Resultaten 
indikerar att inget taxibolag lyckas fullt ut 
på samtliga områden som benämns som 
upplevd kvalitet. Resultaten visar också att 
kunderna prioriterar olika när det gäller att 
bedöma kvaliteten, vilket betyder att några 
generella framgångsrecept inte finns. Varje 
taxibolag måste därför se till sina specifika 
kunders önskemål och behov.

Det är också möjligt att erhålla kundnöjd-
hetsbetyg på regional nivå (Stockholm, Gö-
teborg och Malmö). Vid en sådan uppdel-
ning visar det sig att det föreligger ganska 
stora skillnader mellan bolagen.

Läs mer på www.kvalitetsindex.se.
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anskaffas eller nya åkare ansluter sig. Innan 
årets utgång ska hela 80 procent av bilarna 
vara miljöbilar.

Taxi Stockholm beskriver sitt miljöarbete 
som fyra varv färre runt jorden. ”Vi kör tio 
varv runt jorden varje dag men påverkar 
miljön med bara sex varv”, berättar bolaget. 
Sedan �00� har man minskat koldioxidut-
släppen med över �0 procent.

Taxinäringen i Sverige har under många år 
arbetat medvetet och långsiktigt med miljö- 
och klimatfrågorna. Att nu två taxibolag 
belönas med varsitt Pegasuspris är ett viktigt 
erkännande för branschen.

Det tredje företaget som gick till den slutliga 
finalen för priset var Transrail Sweden som 
fick se sig slaget av de båda taxiföretagen.

Bakom priset står TransportNäringen i 
Samverkan:

TransportGruppen med sina åtta förbund 
samt Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Svenska Bussbranschens Riksförbund, 
Svensk Kollektivtrafik, Svenska Petroleum 
Institutet, Svenska Taxiförbundet och  
Föreningen Svenskt Flyg.

Centerpartiets miljöpris
Centerpartiets Miljöpris �0�0 delas mellan 
Taxi Stockholm ��0000 AB och Taxi 0�0 
AB. De båda taxibolagen får priset för sina 
insatser att minska fordonens klimatpåver-
kan och får �0.000 kronor vardera.

- Återigen ett miljöpris till taxibranschen 
och dess målmedvetna miljöarbete, kom-
menterar Thomas Winskog, förbundsdirek-
tör vid Svenska Taxiförbundet.

- Taxi Stockholm och Taxi 0�0 AB har 
utmärkt sig på ett särskilt sätt genom 
kraftfulla resultat i form av stora utsläpps-
reduktioner och inköp av enbart miljöfor-
don. Det två stora taxiföretag gör har ett 
stort symbolvärde för trafiksektorn i övrigt, 
säger miljöminister Andreas Carlgren som 
offentliggjorde beslutet i samband med en 
mängd aktiviteter i Kungsträdgården under 
Världsmiljödagen.

Taxi Stockholm belönas för att de halverat 
sina koldioxidutsläpp på fem år. Företaget 
siktar nu på att komma ner i en utsläpps-
reduktion på �0 procent till år �0��. Alla 

fordon som Taxi Stockholm köper in är 
miljöfordon.

Taxi 0�0 AB har beslutat att enbart köpa 
in miljöfordon. Av de 9�0 fordon som 
finns i företaget är �0 procent miljöfordon.  
Taxi 0�0 planerar också för att köpa in 
elbilar i framtiden.

Miljöpriset kommer att delas ut den � juli 
under Almedalsveckan i Visby.

IRU Taxi Forum, Taxi for  
clean air
Den �-�8 december �009 var hela världens 
blickar riktade mot Köpenhamn i samband 
med klimatkonferensen COP��, www.
cop��.dk, en konferens som naturligtvis 
även har betydelse för taxibranschen. Detta 
avspeglade sig konkret i att den europeiska 
organisationen IRU la sitt ”�rd Internatio-
nal IRU Taxi Forum” i Köpenhamn den 9 
oktober.

Med en direkt koppling till COP�� bjöds 
representanter för taxibranschen i hela Eu-
ropa in till konferensen som hade fokus på 
klimatförbättrande åtgärder och exempel 
på nya drivmedelskällor i taxifordon. Det 
gav en försmak på vilka lösningar som kan 
komma att påverka branschen framöver.

Dagen samlade ett hundratal intresserade 
”taxi-européer” och hade som tema ”Taxis 
for clean air”, fritt översatt: ”Taxibilar för 
en renare miljö”.

Förhållandet att svensk taxinäring ligger 
jämförelsevis långt fram i miljötänk och 
praktisk miljöhandling framstod mycket 
tydligt.

En jämförelse visar att svensk taxi ligger 
i topp på ”miljöligan”, inte minst genom 
användandet av E8� som knappast alls 
finns som alternativbränsle i övriga länder. I 
Sverige är nästan nio procent av taxibilsflot-
tan etanolbilar. Andelen taxibilar som drivs 
med gas är hela ��,� procent. Det finns 
jämförelsevis också flest elhybrider som taxi 
i Sverige med �,� procent av bilarna. Endast 
Norge och Schweiz (bägge �,0 procent) samt 
Finland och Tyskland (�,0 procent) finns 
med i statistiken. Övriga länder har procen-
tuellt sett ytterst få elhybrider som taxi.

Läs mer på IRU:s hemsida, www.iru.org.
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Fördubblingsplanen

Partnersamverkan
Den partnersamverkan som inleddes �008 
fortsätter sitt arbete mot det övergripande 
målet att fördubbla kollektivtrafikresandet 
till år �0�0 och på längre sikt fördubbla kol-
lektivtrafikens marknadsandel. De samver-
kande parterna är Svenska Taxiförbundet, 
Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), 
Branschföreningen Tågoperatörerna (BT), 
Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) 
samt Svensk Kollektivtrafik.

Arbetet med att genomföra Fördubblings-
planen leds av en styrgrupp bestående av 
ordförande Charlotte Wäreborn Schultz, 
Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, BR, 
Lennart Hamnered, Svenska Taxiförbun-
det, Göran Roos, SKL, och Peder Wadman, 
BT. Dessutom finns ett Samverkansforum 
med de fem organisationernas ordförande 
(eller motsvarande).

Affärsmodell

Ett viktigt projekt inom Fördubblingspla-
nen har varit att ta fram riktlinjer för en ny 
affärsmodell med syfte att skapa förutsätt-
ningar för fördubblingen. Detta arbete har 
resulterat i en avtalsprocess med bilagor, 
bl.a. modellavtal och miljöprogram. Hela 
denna dokumentation har under försom-
maren �0�0 antagits som rekommendatio-
ner av de respektive styrelserna för Svensk 
Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, BR 
och BT. SKL har av principiella skäl inte 
formellt tagit något sådant styrelsebeslut 
men står ändå bakom förslagen.

För att säkerställa att dokumenten hålls 
levande och uppdateras vid behov kommer 
en särskild förvaltningsorganisation med 
representanter för de ingående organisa-
tionerna att:

• följa upp hur den rekommenderade ar- 
 betsprocessen används och resultaten  
 av de avtal som träffas i förhållande till  
 uppställda mål för resandeutveckling  
 med mera, 

• se till att erfarenheterna diskuteras re 
 gelbundet mellan berörda parter som  
 underlag för ständiga förbättringar,

• löpande uppdatera och sprida infor- 
 mation om Avtalsprocessen inklusive  
 modellavtal och avtalsbilagor,

• etablera ett system med goda exempel  
 och öppna jämförelser,

• lämna förslag till Kunskapslyftet vad  
 gäller utbildningar inom avtalsom- 
 rådet.

Kunskapslyftet

En viktig del i Fördubblingsplanen är Kun-
skapslyftet, ett projekt som syftar till att öka 
kunskapen om och motivationen för för-
dubblingen av kollektivtrafiken såväl för alla 
som arbetar inom kollektivtrafikbranschen 
som för omvärlden. En nationell tankes-
medja med �00 personer från branschens 
olika aktörer hölls i Stockholm hösten �009. 
Under våren �0�0 har den följts upp med 
sex välbesökta regionala tankesmedjor med 
sammanlagt över �.000 deltagare. En sär-
skilt framtagen ledarskapsutbildning med 
fokus på samarbets- och fördubblingsarbete 
har också genomförts med de �� första 
deltagarna. En ny kurs planeras med start 
hösten �0�0.

Inom Kunskapslyftet finns också uppdraget 
att fånga upp och föra ut forskningsresultat 
som är särkilt inriktade på kollektivtrafiken. 
Forskningsanslag från Vinnova och Tra-
fikverket jämte branschens egna insatser 
finansierar verksamheten.

Övriga projekt
Alltsedan starten av samarbetet har en 
stor del av verksamheten bedrivits i olika 
projekt. Dessa kan ha kortare eller längre 
livstid och växlar under arbetets gång. 
Nedan beskrivs några av de projekt som för 
närvarande bedrivs mest aktivt.

Branschgemensamt kundlöfte

Uppdraget är att med utgångspunkt från 
Affärsmodellen definiera, formulera och 
förankra det branschgemensamt övergri-
pande kundlöftet som definierar de gemen-
samma förutsättningar som utgör grunden 
för ett ”Hela Resan - perspektiv”, så att 
kollektivtrafiken som varumärke stärks och 
det gemensamma arbetet i riktning mot för-
dubblingsmålet och visionen underlättas. 
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Målet är att ta fram ett koncept för Hela 
Resan så att alla transportslag fungerar 
integrerat och att inga hinder finns kvar. 
Detta innebär konkret att branschen ska 
ha en gemensam syn när det gäller olika 
definitioner som har med kunden/rese-
nären att göra. Det utgör sedan grunden 
för satsningar i samverkande system för 
information, bokningar och betalningar för 
Hela Resan. I arbetet ingår även trygghet, 
säkerhet, tillgänglighet och miljö. 

Ungdomskoncept

Uppdraget är att tillsammans med unga 
människor och med hjälp av deras sätta 
att tänka och kommunicera överföra deras 
idéer till branschens aktörer så att vi lockar 
fler unga människor åker kollektivt.

Målet är att unga människor upplever att 
branschens aktörer lyssnar på dem och 
förstår deras behov samt att de upplever att 
de kan påverka utformningen av de tjänster 
som branschen erbjuder dem. Och därmed 
att de tycker att kollektivtrafiken präglas 
av nytänkande och börjar bli modern och 
innovativ.

Ett annat mål är att branschens aktörer ser 
förslaget till ungdomskoncept som ett vär-
defullt bidrag och stimulans till sin egen af-
färsutveckling när det gäller utformningen 
av nya tjänster och servicekoncept till unga 
människor.

Gemensamma system

Uppdraget är att samordna arbetet med 

• samordnade betallösningar,

•  samordnade system för information  
 och bokning, 

• utveckling av stationstjänster,

så att dessa gemensamma lösningar bidrar 
till fördubblingsmålen och visionen.

Målet är att aktörerna i branschen upplever 
att de gemensamma lösningarna är så ef-
fektiva att de både var för sig och samman-
taget utgör en attraktiv plattform för det 
gemensamma Kundlöftet och olika aktörers 
utformning av olika servicekoncept.

Regionala trafikförsörjningsprogram för 
hållbart resande 

Uppdraget är att med utgångspunkt i reger-
ingens förslag till ny kollektivtrafiklag, de 
transportpolitiska målen samt branschens 
vision och fördubblingsmål, ta fram mate-
rial som stöd för arbetet med att utarbeta 
regionala trafikförsörjningsprogram för 
hållbart resande samt att tillsammans med 
regionala/lokala aktörer ta fram några pilot-
program som andra kan inspireras av.

Branschens krav på Staten/EU

Uppdraget är att ta fram fakta, argument 
och konkreta förslag för att kunna påverka 
staten och EU vad gäller infrastruktur, 
skatter, lagstiftning och andra regelverk, 
påverka beslutsfattare med hjälp av bl.a. 
debattartiklar, personlig lobbying, rappor-
ter och seminarier, så att branschen till-
sammans med staten och EU kan bidra till 
fördubblingsmålet och branschens vision.

Målet är att branschen ska få genomslag 
för sitt lobbyingarbete och uppmärksamhet 
kring uppnådda resultat.

Goda exempel

Uppdraget är att identifiera och med 
hjälp av effektiv intern och extern kom-
munikation marknadsföra goda exempel 
från branschens olika delar. Avsikten är att 
ledare, medarbetare och beslutsfattare kan 
inspireras och vägledas i sitt arbete med att 
tillsammans nå branschens gemensamma 
mål och vision samtidigt som branschens 
intressenter ser att branschen tydligt går 
från ord till handling.

Målet är att branschen och omvärlden upp-
lever en sådan styrka i de goda exemplen att 
det ökar trovärdigheten kring branschens 
fördubblingsmål och gemensamma vision. 
Samtidigt framstår kollektivtrafikbranschen 
i Sverige som ett föredöme internationellt 
när det gäller hur man med hjälp av goda 
exempel driver förändringsarbete.

Kommunikation, samordning och 
uppföljning
Branschens åtagande att gå från ord till 
handling och ta branschen till nästa ut-
vecklingsnivå kräver betydande insatser 



��

vad gäller kommunikation, samordning 
och uppföljning. 

Det branschen gör under de närmaste åren 
och som snabbt måste få genomslag är vik-
tigt att följa upp. Men det handlar också 
om att följa upp att åtgärder vidtas snabbt 
även om de inte förväntas få genomslag 
förrän på lite sikt. Det gäller till exempel i 
vilken omfattning som branschens aktörer 
regionalt och lokalt tillämpar de gemen-
samma rekommendationerna som projektet 
tar fram.

Som grund för uppföljningsarbetet krävs 
en enhetlig statistik som gör det möjligt att 
löpande följa branschens utveckling samt 
enkla planeringsverktyg.

För att åstadkomma detta har det bildats 
ett projektkontor med uppgift att på ett of-
fensivt sätt kommunicera den gemensamma 
satsningen på att fördubbla kollektivtrafiken 
och om de konkreta resultat som uppnås.

Projektkontoret ansvarar också för att bran-
schen har tillgång till relevant statstik och 
andra uppgifter som speglar utvecklingen 
i förhållande till uppställda mål och som 
utgör ett bra planeringsunderlag.

Mer information om utvecklingen av För-
dubblingsplanen finns att läsa på den ge-
mensamma hemsidan fördubbling.se.

Almedaldsveckan
Tillsammans med övriga aktörer i Trans-
portnäringen i Samverkan arrangerade 
Svenska Taxiförbundet under Almedals-
veckan flera seminarier den � juli �009 i 
Spegelsalen på Clarion Wisby Hotel.

Ett seminariepass var en politisk debatt 
om hur kollektivtrafikens marknadsandel 
kan fördubblas. Denna debatt, som lockade 
drygt �00 personer, arrangerades av Svensk 
Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och 
Branschföreningen Tågoperatörerna.

Under hela veckan hade Svenska Taxi-
förbundet en monter som skulle gestalta 
skattefusket bland dem som inte tömmer 
sina taxametrar till beställningscentraler 
(redovisningscentraler). Montern väckte 
mycket uppmärksamhet och förbipasse-
rande stannade upp och ville veta mer om 
Förbundets budskap.

I hård konkurrens valde Kommunikations-
byrån Bodén & Co ut Svenska Taxiförbun-
det som en av fem nominerade till utnäm-
ningen bästa eventinstallation i Almedalen 
�009. Motiveringen löd:

”Svenska Taxiförbundet vill få till stånd en 
lagändring för att landets taxiföretagare ska 
kunna konkurrera på lika villkor. Uppmaningen 
till Finansminister Anders Borg, ”det finns mil-
jarder att hämta i taxinäringen”, förstärks av 
gestaltningen i form av två taxibilar. Den ena 
full av pengar och med otydlig skyltning om vilket 
taxibolag som kör bilen. Den andra med tydlig 
bolagsexponering och utan ”svarta pengar” i 
kupén, precis så som Svenska Taxiförbundet 
vill att bilarna ska se ut. Gestaltningen fångar 
budskapet på ett tydligt och visuellt sätt. Denna 
eventinstallation talar för sig själv och sänder ett 
tydligt budskap till makthavarna som promenerar 
runt på Visbys kullerstensgator.”

Nu är det snart dags för nya aktiviteter i 
Almedalen. Svenska Taxiförbundet arrang-
erar även i år seminarier tillsammans med 
persontransportbranschen och arbetsgiva-
reorganisationen Transportgruppen.

Ny kollektivtrafiklag
Under våren beslutade regeringen att lägga 
fram en proposition om ny kollektivtrafik-
lag för riksdagen.

Svenska Taxiförbundet tycker i det stora 
hela att det är ett bra förslag. Lagen jäm-
ställer till alla delar taxi och buss som 
kollektivtrafikföretag. Man har tagit bort 
trafikhuvudmännens veto mot kommersiell 
linjetrafik. Man har också på ett mycket tyd-
ligt sätt klargjort att man förstår vikten av 
att sättet en upphandling genomförs på, är 
avgörande för om det ska finnas förutsätt-
ningar för allmän taxiservice. Detta är något 
som Förbundet konsekvent har framfört. 

Enligt förslaget ska de nuvarande trafik-
huvudmännen ersättas av regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter. Dessa ska bl.a. 
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram 
fastställa mål för den regionala kollektivtra-
fiken. De ska också fatta beslut om allmän 
trafikplikt, dvs. den trafik som är nödvän-
dig för att uppfylla målen i trafikförsörj-
ningsprogrammet. Denna trafik ska sedan 
upphandlas eller bedrivas som kommersiell 
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trafik. Det gör det möjligt för buss- och 
taxiföretag som har trafiktillstånd att fritt 
etablera kommersiell linjetrafik. För taxi är 
det kanske främst på trafiksvaga linjer som 
möjligheterna finns.

När det gäller den särskilda kollektivtrafiken 
föreslås för närvarande inga förändringar i 
huvudmannaskapet. Behov av detta har dock 
framförts och frågan lär återkomma senare. 
Möjligheten för kommun eller landsting att 
överlåta viss upphandling till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten är uttryckt i  
lagen på följande sätt:

”Efter överenskommelse med landstinget eller en 
kommun i länet får den regionala kollektivtra-
fikmyndigheten upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportända-
mål som kommunerna eller landstinget ska tillgo-
dose samt samordna sådana transporttjänster.” 

I lagförslaget överför man skrivningen 
från den nuvarande lagen om ansvaret för 
taxiförsörjningen:

”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 
verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i 
länet.” 

Däremot har den gamla skrivningen om att 
”även beakta åtaganden av anbudsgivaren att 
hålla en god taxiservice för allmänheten” tagits 
bort.  Det beror på att Konkurrensverket 
har ifrågasatt den paragrafen med hän-
visning till en dom i EU-domstolen som 
skulle omöjliggöra en sådan skrivning och 
innebär att upphandlarna får finna andra 
vägar att verka för en tillfredsställande 
taxiförsörjning.

Om riksdagen antar lagförslaget återstår 
arbetet med att få de ansvariga att följa 
lagstiftningen bättre i framtiden än de gjort 
hittills.

Lagen föreslås träda i kraft den � januari 
�0��.

Persontransportforum
Regeringen har tillsatt ett forum för per-
sontransporter. Forumet blir ett rådgivande 
organ för utbyte av erfarenheter mellan 
regeringen och företrädare för olika sam-
hällsområden, personer med resenärs-, 
operatörs- och utvecklingsperspektiv.
- Persontransportforum blir viktigt för att 

kommunikationerna ska utformas efter 
användarnas behov så att transportsyste-
met skapar tillgänglighet och underlättar 
vardagen för resenärerna och näringsliv 
och samtidigt blir säkert och miljöanpassat. 
Väl fungerande resor och transporter är 
nödvändiga för att samhället ska fungera 
och därmed för tillväxten, sysselsättningen 
och välfärden, liksom för vår vardag och 
vår fritid, säger infrastrukturminister Åsa 
Torstensson.
Taxibranschen företräds av Sune Nyman, 
som är en av ledamöterna i Persontran-
sportforum, tillsammans med bl.a. Anna 
Grönlund från BR och Charlotte Wäreborn 
Schultz från Svensk Kollektivtrafik.
Sune Nyman har varit i taxibranschen sedan 
�998 och VD för Taxi Väst AB sedan �00�. 
Taxi Väst är ett samverkansbolag för åtta 
taxibolag i Västra Götaland.
Persontransportforum, som leds av infra-
strukturminister Åsa Torstensson, har haft 
ett första möte i Stockholm.

Regeringens förenklings-
arbete
Regeringen vill minska regelkrånglet för 
landets företagare. Ett mål om att minska 
antalet regler med �� procent har satts 
upp, och för att lyckas uppnå detta behöver 
branscher, myndigheter och departement 
träffas.

”Det är inte regelförenkling som ska vara målet, 
det måste handla om en regelförbättring. Re-
gelförändringar måste vara förändringar som 
verkligen syns i företagens vardag.”

Det är slutsatsen av mötet med Samråds-
gruppen för regelförenklingar inom trans-
portområdet som hölls på Näringsdepar-
tementet.

Svenska Taxiförbundet anser att regering-
ens vilja att minska regelkrånglet är god, 
men att det har lett till att taxi fått problem 
att få gehör för kravet om obligatorisk töm-
ning av taxameter till redovisningscentraler. 
Regeringen vill helt enkelt inte införa några 
nya regler. Förbundet är också kritiskt mot 
vissa av Transportstyrelsens förslag på vilka 
lagar och regler som bör avskaffas eller 
förändras. Det gällde bland annat förslaget 
om att i stället för prisinformationsdekalen 
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införa digitala prisinformationstavlor som 
är kopplade till taxametern. Införandet av 
”digital prisinformation” skulle innebära 
betydligt större kostnader och merarbete 
jämfört med att hantera dagens prisinfor-
mationsdekaler.

Den använda mätmetoden mot databasen 
”Malin” diskuterades som ett problem ef-
tersom vissa åtgärder på pappret ser ut att 
leda till minskat krångel, men gör det inte 
ute i verkligheten.

Den � juni �009 träffade Svenska Taxiför-
bundet representanter för Transportstyrel-
sen och Näringsdepartement för diskussio-
ner om regelförenkling. Ett flertal förslag 
fördes fram från Transportstyrelsen. Här 
kommenteras några.

Förbundet är överens med departementet 
och myndigheten om att dagens prisinfor-
mationsregler inte är bra, utan behöver 
utredas för att hitta en lösning som fung-
erar bättre. Frågan är bland annat om de 
särskilda prisinformationsreglerna för taxi-
branschen behövs, eller om den generella 
prisinformationslagstiftningen räcker.

Problemet med oseriösa taxiåkare som lurar 
taxikunder att betala ett för högt pris berör-
des. Det är framförallt turister som vilseleds, 
och detta bidrar till att bl.a. Stockholm som 
turiststad drabbas. Svenska Taxiförbundet 
anser dock att införande av en maxtaxa är 
oacceptabelt.

Problem kring vilotidsreglerna diskuterades 
också. Förenklingen skulle bestå i att vilo-
tidsboken ersätts av ett elektroniskt kort. Ef-
tersom taxametern inte kan registrera vilo-
tid skulle förslaget innebära en total översyn 
och förändring av gällande lagstiftning. En 
analys av effekterna av sådana förändringar 
ska göras av Transportstyrelsen. Ett krav 
på obligatorisk tömning av taxametrarna 
till godkända redovisningscentraler skulle 
dock ge kontrollmyndigheten möjlighet 
att överblicka varje taxiförares körtid och 
arbetstid.

Ett annat önskemål som aktualiserades var 
att det skulle gå att prenumerera på delar av 
körkortsregistret och vägtrafikregistret så att 
beställningscentralerna har möjlighet att få 
information om de förare som blivit av med 
körkortet eller taxiförarlegitimationen. 

Detta uppdrag ligger emellertid hos den 
pågående Vägtrafikregisterutredningen.

Kravet på obligatorisk tömning till re-
dovisningscentraler togs upp vid flera 
tillfällen under mötet. Departementet 
och Transportsstyrelsen är väl medvetna 
om att Svenska Taxiförbundet vägrar ge 
upp kampen för åtgärder mot ekonomisk 
brottslighet och snedvriden konkurrens. 
”Förbundet vägrar att kratta manegen för de 
förare som vill fuska, regelförenklingarna får 
inte innebära att regler som behövs för tillsynen 
av branschen tas bort”.

Den �8 oktober träffades Svenska Taxiför-
bundet, Transportstyrelsen och Stockholms 
länsstyrelse. Avsikten var att gemensamt 
komma med förslag till regelförenklingar 
och diskutera prisinformation och pris-
sättning. Förbundet framförde att regelför-
ändringarna samtidigt skulle upplevas som 
förbättringar för taxiföretagen.

De förslag som bl.a. diskuterades var:

• Lagstifta om obligatorisk tömning av  
 taxametrar till godkända redovisnings- 
 centraler. Ett införande innebär för- 
 bättrade förutsättningar för att konkur- 
 rensen sker på lika villkor, förenklingar  
 för taxiföretaget vid skatterevisioner,  
 registrering av förarnas arbetstider  
 (kan leda till att vilotidsboken tas bort),  
 ett medel för att komma till rätta med  
 svart arbete, förenklad tillsyn (Trans- 
 port styrelsen).

• Fler e-tjänster och samverkan mellan  
 myndigheter, taxiföretagaren ska bara  
 behöva rapportera till en myndighet. 

• På sikt avskaffa vilotidsboken.

• Återrapportering till arbetsgivaren av  
 anställdas trafikförseelser.

• Registreringsbesiktning vid avanmälan  
 av taxifordon, ersätts med en e-tjänst  
 (ingen inställelse, ingen avgift).

• Databashantering, utveckla 
  yrkestrafiken.se.

• Möjliggöra för branschorganisationen  
 att överklaga tillståndsbeslut.

• Anmäla (i stället för att ansöka om)  
 skyddskamera i taxibilar.
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Till den � juni �0�0 kallade Näringsdepar-
tementet transportbranschen till ett fortsatt 
möte i frågan. Synsättet har alltmer glidit 
över mot regelförbättringar i stället för 
regelförenklingar.

Departementet hade upprättat en status-
rapport över transportbranschens förslag 
och synpunkter.

Förbundet har uppmanats att göra en  
genomgång av lagstiftningen som berör taxi 
och komma med synpunkter och förslag 
till departementet eller Transportstyrelsen 
om eventuella förändringar senast den �� 
augusti �0�0.

Förslag om enklare redovisning
Regelförenkling i syfte att minska företa-
gens administrativa kostnader och skapa 
bra villkor för företagen har blivit en allt 
viktigare fråga i många länder och står 
även mycket högt på EU:s dagordning. En 
del av företagens administrativa kostnader 
sammanhänger med de redovisningsregler 
som företagen måste följa.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att 
reglerna om löpande bokföring, årsboks-
lut, årsredovisning och arkivering ska bli 
enklare.

Regeringen föreslår även att det ska bli 
lättare att upprätta ett årsbokslut. Det 
genom att vissa upplysningskrav tas bort 
och genom att andra krav förenklas. Enligt 
förslaget ska det också bli enklare att göra 
en årsredovisning.

- Det är viktigt att företagen inte åläggs mer 
betungande skyldigheter än vad som är 
nödvändigt. Värdet av att viss information 
redovisas måste vägas mot de kostnader 
och det arbete kraven innebär för företa-
gen, säger justitieminister Beatrice Ask i 
en kommentar.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 
den � januari �0��.

Men även fler regler för små- 
företagare
Nu föreslås att byggnads- och tvätteribran-
scherna ska omfattas av reglerna för närva-
roliggare (f.d. personalliggare). Dessa regler 

vill branscherna ha – de tycker att reglerna 
är bra och ändamålsenliga.

Ytterligare en ny regel föreslås för företa-
gen. Det är en regel som har efterfrågats 
av Svenska Taxiförbundet och flera andra 
branscher – en skattedeklaration på indi-
vidnivå. Nu ska en särskild utredare ta fram 
ett förslag om att arbetsgivare varje månad 
ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag 
på arbetstagarnivå (månadsuppgift) till den 
myndighet som utredaren finner lämplig. 
Inrapporteringen avser i första hand upp-
gifter från alla som är skyldiga att göra 
skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter 
på ersättning för utfört arbete. Syftet med 
systemet avseende inkomstuppgifter ska 
vara att ge bl.a. Skatteverket bättre kon-
trollmöjligheter.

Införande av alkolås som 
obligatorium för vissa for-
dons- eller användarkate-
gorier
Regeringen gav Transportstyrelsen i upp-
drag att utreda förutsättningarna för ett 
införande av alkolås som obligatorium för 
vissa fordons- eller användarkategorier.

- Alkohol och trafik hör inte ihop och därför 
går nu regeringen vidare med att se om det 
finns vissa typer av transportsammanhang 
där Sverige kan införa obligatoriskt alkolås. 
Vi behöver fler alkolås i trafiken och exem-
pel på områden där användningen kraftigt 
bör öka är skolskjutsar, bussar i lokaltrafik 
och transporter av farligt gods, säger infra-
strukturminister Åsa Torstensson.

Uppdraget skulle ske i samarbete med 
Vägverket och i samråd med övriga berörda 
aktörer. Transportstyrelsen skulle också 
samråda med andra länder som arbetar 
med att införa alkolås för vissa fordons- eller 
användarkategorier.

Taxibranschen har redan en hög alkolåsan-
vändning, föranledd av avtal om samhälls-
betalda transporter men även på frivillig 
väg. Som frivilliga exempel kan nämnas 
att Uppsala Taxi (som första taxiföretag i 
världen) har hela fordonsflottan utrustad 
med alkolås sedan slutet av �990-talet och 
att Taxiservice i Bergs kommun installerade 
alkolås i sina fordon �00�.
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Transportstyrelsen anser att användar-
kategorierna skolskjuts, färdtjänst, riks-
färdtjänst, sjukresor och vissa transporter 
av farligt gods i klassen � som sker med 
tankfordon, borde omfattas av krav på  
alkolås. De faktorer som ligger till grund för 
ställningstagandet är att kategorierna skulle 
vara homogena, konkurrensneutrala och 
att acceptansen för alkolås skulle vara hög. 
Transportstyrelsen anser dock att det blir 
för omfattande om man vid ett och samma 
tillfälle skulle kräva alkolås i alla de fordon 
som utför samhällsbetalda transporter, var-
för utredningens förslag riktar sig enbart 
mot användarkategorin förare som kör 
skolelever. Utredningens bedömning är att 
förutsättningarna att genomföra förslaget 
därmed bör öka.

Transportstyrelsen föreslår bl.a. att krav på 
att alkolås ska införas i fordon som används 
för att transportera skolelever samt att al-
kolåsen ska vara fordonsmonterade.

Taximiljarden
Enligt Skatteverkets beräkningar undanhål-
ler taxinäringen i Sverige en miljard skat-
tekronor varje år. Om det verkligen är en 
miljard eller lite mer eller lite mindre spe-
lar egentligen inte så stor roll. Förbundet 
kommer ändå i den fortsatta diskussionen 
att utgå från att det är en miljard kronor. 
Det väsentliga är att beloppet är tillräckligt 
stort för att skapa ojämlika konkurrens-
situationer inom näringen, vilket också är 
orsaken till att Svenska Taxiförbundet och 
dess medlemsföretag länge har drivit frågan 
om att få någon att vilja göra anspråk på 
taximiljarden. För så märkligt verkar det 
vara. Ingen – eller åtminstone inte någon 
med beslutsrätt i frågan – vill tydligen ha 
taximiljarden.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har, 
under snart en mandatperiod, värjt sig 
mot kravet på redovisningscentraler med 
motiveringen att ”förslag som syftar till att 
bekämpa den ekonomiska brottsligheten 
måste vägas mot intresset av att minska 
företagens administrativa kostnader.” Att 
minska företagens administrativa kostnader 
är naturligtvis ett mycket vällovligt syfte 
som Förbundet inte har något emot. Men 
att väga det mot varje skattebetalande före-

tagares rätt att få konkurrera på likvärdiga 
villkor är minst sagt underligt och uppse-
endeväckande.

Näringsminister Maud Olofsson, som gett 
vallöftet om en ��-procentig minskning av 
företagens administrativa kostnader, har 
upprepade gånger talat väl om småföreta-
gandet och om behovet av nya företag för 
att bevara och vidareutveckla vår välfärd. 
Det är ju gott och väl, men meningen kan 
väl ändå inte ha varit att det ökande före-
tagandet ska skapas genom att fler företag 
görs till skattefrälse därför att Skatteverket 
inte mäktar med kontrollen.

Finansminister Anders Borg är kanske den 
mesta udda figuren i sammanhanget. Om 
det finns något som alltid brukar prägla 
finansministrar så är det att de aldrig säger 
nej till mer pengar att röra sig med. Anders 
Borg har vid flera tillfällen fått svara på frå-
gor i riksdagen om skatteundanhållandet i 
taxinäringen. Han har varje gång sett lika 
besvärad ut då han med ovidkommande 
argument försökt försvara ett ställnings-
tagande som han uppenbarligen inte står 
bakom.

Tre ansvariga ministrar och ingen av dem 
vill ha taximiljarden. Om de inte gillar 
förslaget om redovisningscentraler må så 
vara. Men kom då med alternativa lösningar 
på hur en konkurrens på lika villkor ska 
uppnås. För många år sedan fanns prin-
cipen att i Sverige ska man beskattas efter 
förmåga. Den har successivt ersatts med 
att man istället låter sig beskattas efter lust. 
Inom taxibranschen finns det alldeles för 
många aktörer som saknat lust alltsedan taxi 
marknadsreglerades för tjugo år sedan. Att 
detta får fortgå år efter år är inte bara en 
illgärning mot den svenska välfärden (där 
pengarna skulle kommit väl till pass), det är 
också en skymf mot alla svenska företagare 
(i olika branscher) som, oavsett orsak, hela 
tiden försöker göra rätt för sig.

Om nu någon tror att detta är ett partipo-
litiskt ställningstagande, så ska ni direkt tas  
ur den villfarelsen. Den nuvarande opposi-
tionen visade under sin majoritetstid precis 
samma passiva inställning inför frågan.

Den svenska riksdagen utövar ”det svenska 
folkets urgamla rätt att sig själv beskatta”. 
Även om uttrycket försvunnit ur regerings-
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formen så avtar inte lusten hos våra folk-
valda att besluta om våra skatter. För det 
mesta så höjs det beslutade samlade skat-
teuttaget även om underlaget och tekniken 
kan variera. Någon enstaka gång sänks det. 
Däremot saknas variationen när det gäller 
att se till att pengarna verkligen betalas in. 
Där verkar ointresset hos såväl riksdag som 
regering – oavsett partifärg – vara tämligen 
konstant. Man kan inte undgå att tycka att 
det känns lite parodiskt att höra politikerna 
käbbla om vem som ska satsa flest miljarder 
på det ena eller det andra. Samtidigt säger 
de nej, inte bara till taximiljarden, utan till 
hela det skattefel – skillnaden mellan det 
som borde komma in i skatt och det som 
verkligen kommer in – som varje år skulle 
räcka till tre nya ”Förbifart Stockholm”. 
Om det beror på vanlig simpel feghet,  
partitaktik eller något annat överlåts åt 
andra att bedöma.

Skattemanifestation mot 
svartarbete
Vita jobb är en förutsättning för tillväxt, 
välfärd och konkurrens på lika villkor. Idag 
är dessa områden hotade.

Det var budskapet då Skatteverket, Svenska 
Taxiförbundet och andra branschorganisa-
tioner och fackföreningar för tredje året i 
rad bjöd in till ett gemensamt upprop mot 
svart arbetskraft den � oktober �009. Mani-
festationen innehöll information, föredrag 
och paneldiskussioner där parterna var 
överens – det är dags att agera!

Omfattningen av den svarta arbetsmark-
naden beräknas uppgå till �� miljarder i 
uteblivna skatter varje år.

- Det motsvarar lika mycket som hela det 
svenska rättsväsendet och försvaret kostar 
tillsammans, förklarade Suzanne Lindbom, 
avdelningschef på Skatteverket, då hon 
hälsade välkommen till den tredje skatte-
manifestationen.

I den avslutande paneldiskussionen del-
tog förutom branschorganisationernas 
representanter även politikerna Lennart 
Hedquist (m), Raimo Pärssinen (s), Cecilia 
Wigström (fp) och Josefin Brink (v).

- Vi vill betala skatt. Vår egen, men inte 
andras, förklarade Svenska Taxiförbundets 
förbundsdirektör Thomas Winskog.

- Vi vill inget hellre än att hela vår bransch 
blir vit. Enklast sker det genom att vi får 
redovisningscentraler där alla taxibolag 
tvingas till tömning i en central hantering, 
vilket vi för övrigt har efterfrågat sedan 
�99�, i hela �� år. Vi vet att Skatteverket 
har föreslagit detta till regeringen, men 
regeringen vill inte införa en ny regel för 
taxibranschen, med hänvisning till att man 
generellt vill ta bort regler. Men det är en 
belastning som vi kan ta. Men vad händer 
då? Jo, då inför man istället nya regler med 
närvaroliggare för andra branscher. Och nu 
också regler om kassaregister. Då går det 
minsann, men redovisningscentraler, det 
får vi inte, fortsätter Thomas Winskog.

Lennart Hedquist (m), ordförande i Skat-
teutskottet, svarade att regeringen har som 
ambition att minska regelkrånglet, men att 
det ändå finns en poäng i Svenska Taxiför-
bundets önskan, nämligen att branschen 
själv vill ha fler regler.

- Då ska man vara positivt inställd och jag 
ska göra vad jag kan. Har vi nu kommit 
fram till att personalliggare är bra för vissa 
branscher så borde det inte vara omöjligt 
att införa redovisningscentraler för taxi-
branschen.

Josefin Brink (v) höll med.

- Vi ska naturligtvis ha de regler som be-
hövs för att branschen ska bli ren och vit, 
underströk hon.

Det samlade budskapet var att det i skat-
tesammanhang ska vara lätt att göra rätt 
men kostsamt att göra fel.

Transportstyrelsen har 
ansvaret för yrkestrafiken
Vid årsskiftet tog Transportstyrelsen över 
ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av 
den yrkesmässiga trafiken på väg. Det inne-
bär bl.a. att den som söker tillstånd för att 
få bedriva taxitrafik eller vill bli taxiförare, 
från årsskiftet ska kontakta Transportstyrel-
sen i stället för länsstyrelsen.
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Transportstyrelsen kommer att bedriva den-
na verksamhet på fyra orter med personal i 
Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristian-
stad. Utgångspunkten är att kontakten med 
myndigheten, beroende på typ av ärende, 
alltid ska kunna ske skriftligen, via webben 
eller på telefon.

Samtidigt som organisationen förändras 
inför Transportstyrelsen flera nya e-tjänster 
på yrkestrafiken.se (Yrkestrafikportalen). 
Man kommer bland annat att kunna an-
mäla fordon som ska användas i trafiken, 
anmäla byte av trafikansvarig och få svar 
på frågan om vad som finns registrerat om 
trafiktillståndet. Alla tillståndshavare har 
fått information om de nya rutinerna samt 
inloggningsuppgifter till e-tjänsten.

Yrkestrafikmärket slopades vid årsskiftet. 
Dock kvarstår skyldigheten att anmäla 
fordon som ska användas med stöd av  
trafiktillståndet.

Även körkortsverksamheten flyttade från 
länsstyrelserna till Transportstyrelsen den 
� januari �0�0.

Ärenden som gäller kör- eller förarprov, 
som t.ex. bokning av prov, riktas till Tra-
fikverkets (tidigare Vägverkets) kundtjänst 
för förarprov (telefon 0��� �� �8 �9).

Mer information finns på www.korkorts-
portalen.se.

Tillsynen av taxibranschen måste upprätt-
hållas och intensifieras.

En effektiv tillsyn av den yrkesmässiga trafi-
ken i allmänhet och taxitrafiken i synnerhet 
är grundläggande för att upprätthålla kon-
kurrensen på lika villkor. Svenska Taxiför-
bundet kräver därför att Transportstyrelsen 
ansvarsfullt tar sig an uppgiften och avsätter 
de resurser som behövs för en ambitiös och 
effektiv tillsyn.

Transportstyrelsens övertagande har inne-
burit vissa förändringar i arbetet. De flesta 
länsstyrelserna hade, sedan många år, ett 
etablerat samråd mellan branscherna och 
de olika tillsynsmyndigheterna. Informa-
tionsutbytet var mycket viktigt och ledde 
till starka regionala nätverk med korta 
kontaktvägar och som dessutom satte tryck 
på ett effektivt tillsynsarbete. Svenska 
Taxiförbundet ser det som avgörande 
att ett samrådsförfarande upprätthålls,  

åtminstone kopplat till Transportstyrelsens 
respektive regionkontor.

Sedan många år har branschförbunden 
informerats om länsstyrelsernas beslut vad 
avser nya tillstånd, varningar och återkal-
lelser. Nu har Transportstyrelsen beslutat 
att endast beslut om nya tillstånd ska dist-
ribueras till branscherna. Det är bra att vi 
får de besluten men ännu viktigare är att 
vi får ta del av varningar och återkallelser 
Genom det kan branschen själv bidra och 
se till att hålla rent i de egna leden. Argu-
menten vi möts av är krystade och konstiga 
eftersom det rör sig om offentliga beslut och 
tidigare rutiner har varit etablerade och väl 
fungerande sedan många år.

Nytt trafikverk
Ett nytt trafikverk bildades den � april 
�0�0.

Den nya myndigheten Trafikverket har sitt 
huvudkontor i Borlänge. Generaldirektör 
är Gunnar Malm. Han har ett tufft jobb 
framför sig med �.�00 anställda som ska 
ha en gemensam nämnare och handlings-
plan. De kommer från nedlagda Vägverket 
och Banverket, delar av Sjöfartsverket 
och Luftfartsverket samt vissa frågor från 
Statens institut för kommunikationsana-
lys (SIKA). Trafikverket har en budget på  
�� miljarder kronor, vilket gör det större än 
till exempel försvaret. Målet är att få mer 
gjort för pengarna.

- Det finns möjligheter att effektivisera och 
spara, säger Gunnar Malm.

Trafikverket har kartlagt varje detalj, varje 
process i de ”gamla” organisationerna. 
Man tittar på möten som hålls, rapporter 
som skrivs – allt ifrågasätts. Ska vi fortsätta 
på det här sättet? Vad ska förändras? Vad 
fungerar bra? Trafikverket går igenom alla 
funktioner och arbetssätt, men det dröjer 
innan man kan dra några slutsatser om an-
talet anställda. Ingen sitter på Trafikverket 
för sin egen skull – alla måste göra nytta.

- Jag är övertygad om att det Trafikverk 
som nu tar form kommer att ge bra för-
utsättningar att på ett samlat sätt hantera 
de fyra trafikslagen – järnväg, luftfart och 
sjöfart och väg, säger Gunnar Malm.
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Ett fortsatt tydligt kundperspektiv, profes-
sionell upphandling och en tydlig regional 
förankring är viktiga utgångspunkter för 
Trafikverkets övergripande organisation.

Trafikverket kommer att delas in i sex re-
gioner med var sitt regionkontor. Därutöver 
kommer det att finnas ett antal lokalkontor 
vilket innebär att Trafikverket har minst ett 
kontor i varje län.

Vägtrafikregistret
Utredningen om förändrad vägtrafikregis-
terlagstiftning är inte klar. Utredaren, An-
ders Engdahl, har fått ett tilläggsuppdrag 
och ska lämna sitt betänkande till reger-
ingen senast den � november �0�0.

Svenska Taxiförbundet avvaktar ett ställ-
ningstagande när det gäller en förändring 
av lagstiftningen så att beställningscentraler 
respektive taxiföretagare elektroniskt ska 
kunna abonnera på förändringar – t.ex. 
återkallelser och varningar – av trafiktill-
stånd, körkort och taxiförarlegitimationer.

Likaså behövs ett beslut om en central 
databas för taxameterbesiktningar. Öns-
kemålet har tillkommit efter diskussioner 
med bl.a. Vägverket, Transportstyrelsen, 
SWEDAC och Skatteverket eftersom det 
sannolikt finns en utbredd manipulering av 
de ackumulerande registren. Med befintligt 
regelverk är det omöjligt att rekonstruera 
eller härleda registerinnehållen.

Kritik mot taxipriser
”Vi har fått nog av oseriösa friåkare på taximark-
naden”. Det framförde Stockholm Visitors 
Board och SHR (Sveriges Hotell- och Res-
taurangföretagare) och efterlyste åtgärder.

De fortsatte, ”Vi har fått nog av hot och tra-
kasserier, ockerpriser och medvetet extra långa 
körningar, missnöjda gäster, företag som snyltar 
på andras renommé och all den badwill som en 
icke fungerande fri taximarknad medför. Vi skäms 
och tvingas leva med ryktet om Stockholm som en 
av världens mest oseriösa taxistäder”.

Svenska Taxiförbundet anser att Sverige har 
en av världens mest kvalitativa och seriösa 
taxinäringar och är övertygat om att det 
överväldigande flertalet av taxis kunder 
delar den uppfattningen. Just därför delar 

Förbundet oron över de problem som be-
skrivs ovan. Den beskrivna situationen är 
oacceptabel och Förbundet har träffat led-
ningen för Stockholms Handelskammare, 
Grand Hotell, Sheraton Hotell, SHR och 
Stockholm Visitors Board. Det pågår också 
diskussioner med Transportstyrelsen för att 
finna lösningar på de problem som en del 
av friåkarna orsakar.

Förbundet menar vidare att varje inslag av 
hot och trakasserier är en rättsfråga som 
omedelbart ska polisanmälas. Att ge efter 
för den typen av aktioner skapar bara nya 
och större problem.

Det är tyvärr inte bara i Stockholm man kan 
se utvecklingen av onormalt ökande taxi-
priser. Liknande finns också i Malmö och 
Göteborg, om än i mindre omfattning.

Med en väl fungerande tillsyn hade flertalet 
av de oseriösa taxiföretag som avses, för 
länge sedan varit förpassade ut ur bran-
schen. Förbundet utgår ifrån att Trans-
portstyrelsen, som övertog tillsynsansvaret 
vid nyår, är medvetna om detta och tar sitt 
ansvar för att förstärka tillsynsarbetet. 

Utredningsuppdrag till Transport-
styrelsen
Regeringen uppdrog i februari �0�0 åt 
Transportstyrelsen att, efter samråd med 
Konsumentverket och Konkurrensverket, 
göra en översyn av gällande bestämmelser 
om prisinformation för taxiresor. Transport-
styrelsen ska utreda behovet av en särskild 
reglering av prisinformationen inom spe-
cifikt taxibranschen i förhållande till andra 
branscher.

Transportstyrelsen ska utarbeta de författ-
ningsförslag som behövs och föreslå lämplig 
sanktion för överträdelser av bestämmel-
serna samt ta fram en samhällsekonomisk 
konsekvensbeskrivning av förslaget. I 
uppdraget ingår även att göra en interna-
tionell jämförelse av reglerna för tillträde 
till taximarknaden och priser på taxiresor 
inom den Europeiska unionen. Vid genom-
förandet av uppdraget ska Transportsty-
relsen samråda med berörda aktörer och 
taxibranschen.

Det är nödvändigt med en tydlig och enkel 
prisinformation som alla kunder kan ta till 
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sig. Regeringen anser att en fri prissättning 
ska råda på en avreglerad taximarknad. En 
tydlig prisinformation för taxiresor kom-
mer att öka resenärernas förtroende för 
taxi som transportmedel och därmed även 
taxiresandet. Mot denna bakgrund anser 
regeringen att en översyn av regelverket 
om prisinformation är behövlig.

Uppdraget skulle redovisas till Näringsde-
partementet senast den � maj �0�0.

Uppdraget är isolerat till utformningen av 
prisinformationen – det är inte fråga om 
någon prisreglering av något slag. Svenska 
Taxiförbundet deltar i arbetet och flera 
möten har redan hållits.

Förslag om prisinformation för  
taxitrafiken

Transportstyrelsen kom strax före påsk 
med ett förslag till förändringar av prisin-
formationsreglerna. Förslaget gick ut på 
remiss till samtliga medlemmar i Svenska 
Taxiförbundet.

Transportstyrelsen föreslog:

• att prisuppgift ska ges till kunden före  
 färd,

• att antalet tariffer ska begränsas och  
 att tidsintervallerna för hur tarifferna  
 ska anges ska vara bestämda på för- 
 hand enligt myndighetens riktlinjer,

• att fordonen ska märkas ut/dekaleras  
 på visst sätt och

• att reseknutpunkter ska förses med in- 
 formation (särskilt riktad mot turister)  
 om att taxinäringen i Sverige är av- 
 reglerad.

Medlemmarna i Svenska Taxiförbundet 
var i stort sett samfällt emot förslagen från 
Transportstyrelsen. De negativa reaktio-
nerna mot att prisuppgift ska ges till kunden 
före färd, var mycket starka.

Svenska Taxiförbundet överlämnade sitt ytt-
rande över förslagen den � april �0�0 och 
avvisade i stort sett samtliga förslag förutom 
det om skyltning vid resepunkter.

Prisinformationen bör förenklas och för-
tydligas under principen att den fria pris-
sättningen bibehålls. Förbundet lämnade 
därför samtidigt över en skiss över en tänkt 
framtida prisinformation. En tydlig prisin-

formationsdekal ska förhoppningsvis få 
konsumenterna att läsa den och i förekom-
mande fall reagera mot ett osedvanligt 
högt pris.

Skissen över dekalen är avsedd att användas 
utanpå bilen för att illustrera tankegången 
med det större och tydligare jämförpriset. 
Tidpunkterna är bara exempel. Storhelgs-
priset är i detta exempel undantaget från 
det högsta pris som ska redovisas. Komplet-
teras med företagets eller beställningscen-
tralens namn och information om fastpriser 
som tillämpas då man tar bil på gatan.

Nytt förslag från Transportstyrelsen

Den �� april överlämnade Transportstyrel-
sen sina förslag till regeringen om ändrade 
prisinformationsregler.

Transportstyrelsens förslag ska leda till att 
taxikunderna ska få bättre information om 
priset för en viss färd. Förslaget bygger 
på en kortsiktig respektive en långsiktig 
lösning. Den kortsiktiga lösningen föreslås 
kunna träda i kraft den � mars �0�� och 
den långsiktiga den � mars �0��.

Den kortsiktiga lösningen innebär att 
den prisinformation som i dag finns på 
taxifordonen ska vara utformad på det sätt 
som Transportstyrelsen bestämmer. De 
stora skillnaderna jämfört med gällande 
föreskrifter är att tarifferna ska anges i 
kronologisk ordning och att det högsta jäm-
förpriset som tillämpas för fordonet i fråga 
ska anges mer framträdande i en särskild 
ruta på prisinformationsdekalen på utsidan 
av fordonet. Med tanke på att den som har 
tillstånd till taxitrafik fortfarande kommer 
att ha möjlighet att redovisa flera tariffer 
innebär förslaget vidare att prisinformatio-
nen inte får vara utformad på sådant sätt 
att den medvetet eller omedvetet förvillar 

Gråmarkerade fält ska vara gula.
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eller försvårar för taxikunden. Den kortsik-
tiga lösningen innehåller även förslag som 
riktas mot turister (skyltning vid rescentra 
och broschyrer).

Transportstyrelsens bedömning är att dessa 
förändringar innebär att taxikunderna på 
ett lättare sätt kan ta till sig informationen 
och göra jämförelser med andra taxiföre-
tag.

Den långsiktiga lösningen motiveras bland 
annat av bedömningen att många taxikun-
der fortfarande kommer att ha svårt att 
tillgodogöra sig prisinformationen och 
applicera den på den aktuella taxiresan. 
Den långsiktiga lösningen innebär att krav 
ska ställas på att den som har tillstånd till 
taxitrafik och bedriver verksamhet inom 
Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområ-
dena, ska ha ett särskilt ledningssystem som 
säkerställer att kunden får en prisuppgift 
för den aktuella taxiresan innan den startar.  
I och med att tillståndshavaren kan välja 
olika systemlösningar för att uppfylla kra-
vet kan denne välja en lösning som ligger i 
linje med de ekonomiska och administrativa 
förutsättningarna. Vid konstaterade brister 
i tillståndshavarens hantering av kravet på 
att lämna pris före färd ska vidare Trans-
portstyrelsen ges möjlighet att ompröva 
tillståndet till att bedriva taxitrafik.

Svenska Taxiförbundet accepterar i stort 
sett Transportstyrelsens förslag om den 
kortsiktiga lösningen. Däremot förkastar 
Förbundet den långsiktiga lösningen helt 
och hållet.

Vid ett möte på Näringsdepartementet den 
�� juni �0�0 med Svenska Taxiförbundet 
och Transportstyrelsen meddelade depar-
tementet att den långsiktiga lösningen för 
närvarande inte är aktuell. Den kortsiktiga 
löningen med förändrad prisinformation 
ska genomföras av Transportstyrelsen i 
samråd med Svenska Taxiförbundet så snart 
som möjligt, vilket torde innebära början 
av �0��.

Ålderskrav för taxiförare
Riksdagen har beslutat att, enligt regering-
ens proposition ”Ålderskrav vid buss- och 
persontransporter”, sänka ålderskravet för 
buss- och taxiförare till �8 år. Åtgärden är 
en viktig förutsättning för tillkomsten av en 

gymnasieutbildning för persontrafikförare 
och den sänkta åldersgränsen kommer bara 
att gälla för dem som genomgått gymnasie-
utbildningen.

Svenska Taxiförbundet har länge drivit 
frågan om en persontrafikutbildning på 
gymnasiet. Det finns sedan länge en utbild-
ning för lastbilsförare, då borde det finnas 
en för buss- och taxiförare.

Utbildningen för buss- och taxiförare kom-
mer att ligga under fordonsprogrammet 
som uppdelas i godstransporter och person-
transporter. Eleverna ska denna väg få kom-
petens för både taxi och buss. Eleverna kan 
ansöka till gymnasiet under februari �0�� 
och utbildningen startar hösten �0��.

Gränsöverskridande 
taxitrafik till Norge
Regeringskansliet har meddelat att reger-
ingen (äntligen) torsdag den � maj �0�0 
beslutade om ett avtal med Norge om 
gränsöverskridande taxitrafik. Nu ska mi-
nistrarna komma överens om ett datum för 
undertecknande.

I Finland arbetar en bred arbetsgrupp för 
att nå fram till ett avtal om gränsöverskri-
dande taxitrafik mellan Finland och Sverige 
respektive Norge. Något avtal med Finland 
lär dock inte komma till stånd under de 
närmaste åren.

 

Upphandingar i taxi- 
branschen
Under �00� genomförde Dalatrafik AB en 
upphandling som föreskrev att taxifordonen 
under stor del av dygnet inte fick utföra 
andra transporter än de som upphandlingen 
omfattade. Därmed fanns det inte längre 
något utrymme kvar för den del av taxis 
verksamhet som riktades till privatpersoner. 
Flera av de anrika taxiföretagen lade ner 
sin verksamhet eftersom de bedömde att 
de inte att de skulle få tillräckliga intäkter 
från de transporter som upphandlingen 
kunde ge. Det var tydligt att taxinäringen 
åkte på en rejäl ”knockout”. Den rådande 
uppfattningen var då att taxiservicen mot 
allmänheten var ”golvad” och aldrig skulle 
resa sig mer.
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Det skrevs spaltmeter i lokaltidningarna om 
taxisituationen i Dalarna. Lokalnyheterna 
tog gång på gång upp det prekära läget. 
Upprörda företag berättade hur de tvingades 
att ordna transporter för sina gäster på 
egen hand. Turistnäringen hånades för 
att besökare fick gå eller åka buss från 
järnvägsstationen till hotellet. Inte ens de 
som var själva föremålet för upphandlingen, 
resenärerna som samhället är skyldigt att ta 
hand om, var nöjda. De fick hårdare tyglar 
när det gällde bokning av resor och fick 
inte åka när de ville. Enligt uppgift blev 
resandet ännu dyrare för samhället. Man 
brukar ibland tala om win-win situationer, 
men här hamnade man tyvärr i ett lose-lose 
tillstånd.

En del kommunföreträdare kände sitt 
ansvar och ville upphandla en taxiservice 
riktat mot den privata delen av kunderna, 
men det sattes käppar i hjulet för detta 
– upphandlingarna överklagades. Några 
kommuner kunde trots allt betala taxiföretag 
för en utökad service, men stödpengarna 
räckte inte till. Taxiföretagen sa därför 
nej till fortsatta uppdrag. Det uppfanns 
även andra sätt att stödja taxinäringen. En 
kommun gav ett taxiföretag ett (troligen 
otillåtet) lån för att det bättre skulle 
kunna ta hand om kunderna. Just under 
detta år uppvisade företagets bokföring 
hyfsade siffror, men åren före och efter 
var intäkterna inte mycket att skryta över. 
Företaget var uppenbarligen hårt pressat av 
att privatmarknaden hade försvunnit. En 
annan kommun började köpa reklamplatser 
på taxifordonen. Anledningen var nog inte 
att man ville marknadsföra sig, utan mera 
att man ville man stötta taxiföretagen så att 
de kunde upprätthålla en högre servicegrad. 
Högsta kommunledningen visste nämligen 
inte vad man gjorde reklam för, men har 
uppgett att man i alla fall hade koll på att 
reklampriserna är marknadsmässiga.

Dalaupphandlingen är ett varnande 
exempel på hur det inte får gå till när 
samhället köper taxitjänster. Fortfarande 
kan mycket hända, avtalsperioden för 
transporterna sträcker sig till och med juni 
�0�� med möjlighet till två års förlängning. 
Den som lever får se hur det går.

Vad säger de taxiföretag som fortfarande 
kämpar på i Dalarna? För det finns ett 
antal som vägrar ge upp. Men det finns 
också andra som fick tillräcklig tilldelning 
i upphandlingen för att kunna överleva. 
På några håll har de genom radikala 
nedskärningar och effektiviseringar hämtat 
sig så pass att de kan hålla öppet dygnet 
runt under några av helgnätterna. Någon 
service på veckonätterna kan dock inte 
erbjudas ännu. Det finns faktiskt ett företag 
som har funderingar på att utöka sina 
tjänster. ”Taxi kan vara på väg tillbaka” stod 
det nämligen den �� april �0�0 i Dalarnas 
Tidningars nätupplaga.

- Det kan vara en glad nyhet på väg för 
alla som saknar taxi i Hedemora kommun, 
säger Jörgen Palmberg, vd för Palmbergs 
Taxi i Långshyttan. Mer vill han inte 
avslöja. Palmbergs Taxi med �0 anställda är 
numera ett företag som nästan uteslutande 
kör skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. 
Bolaget har några avtal med vissa företag 
som därmed har möjlighet att beställa 
taxi.

- När Hedemora Taxi lade ner fortsatte vi 
att köra privattaxi med traditionell taxa. 
Vi gick hela tiden med förlust. Under 
förra året beslutade vi att helt upphöra 
med privata körningar, förklarar Jörgen 
Palmberg.

Kanske är Jörgen Palmbergs planer ett 
svar på Facebookgruppen ”Vi som vill 
ha TAXI i Hedemora”. Sociala medier 
blir ett allt populärare sätt för gemene 
man att visa sin frustration över negativa 
samhällsfenomen.

- Taxi handlar inte bara om att köra hem 
folk från krogen på helgnätter. Alla hamnar 
i situationer när det är helt nödvändigt 
att man kan få skjuts, säger Ulrika Lund 
som startat Facebookgruppen. - Det är 
kommunens upphandling av skolskjutsar 
och färdtjänst som har lett till att taxi 
försvann. Det är verkligen uselt att de inte 
har någon klausul i avtalet som kräver 
att företaget som får uppdraget måste 
upprätthålla taxiservice, säger hon. (Citaten 
ovan kommer från Dalarnas Tidning den 
�� april �0�0.)
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Det är tydligt att allmänhetens tillgång 
till taxiservice är i riskzonen på fler håll 
i landet. På de flesta håll i glesbygden är 
samhällsbetalda transporter en mycket 
viktig intäktskälla för taxi. Marknadstrenden 
går mot att allt färre, men större, aktörer 
bryter sig in på nya marknader. Stora 
transportföretag har börjat snegla på 
färdtjänst- och skolskjutsupphandlingar på 
olika håll i landet. Mot sådana väderkvarnar 
slåss de små lokala taxiföretagen så gott som 
alltid förgäves. Enligt lagen om offentlig 
upphandling är det nämligen inte möjligt 
att ta några hänsyn till varifrån företagen 
kommer.

Varningsklockorna för allmänhetens tillgång 
till taxiservice fortsätter att ringa allt 
högre. Visst är taxibranschen en fantastiskt 
anpassningsbar näring, som aldrig ska 
räknas ut. Men kommunerna måste få upp 
ögonen för detta bekymmer och ges ett 
verktyg som de kan använda där problem 
uppstår.

Förbundets miljö- och 
transportkvalitetsarbete
Sedan flera år tillbaka har Svenska Taxi-
förbundet ställt krav på att medlemmarna 
ska ha antagit och arbeta efter en trafik-
säkerhetspolicy. Policyn ska minst omfatta 
bilbältesanvändning (vuxnas och barns), 
hastighetsanpassning och nykterhet i 
trafiken. Arbetet har varit framgångsrikt 
och numera kan våra medlemmars policies 
läsas på Förbundets hemsida.

Tillsammans med Vägverket, numera 
Trafikverket, har Svenska Taxiförbundet 
utarbetat undervisningsmaterialet ”Tra-
fiksäkra taxitransporter – en argumenta-
tionshandbok”. Materialet omfattar en 
lärarhandledning med Powerpoint-stöd, 
elevhäften och provformulär. Efter godkänt 
prov får eleverna ett diplom. Avsikten 
är att ge medlemsföretagen ett redskap 
för att höja trafiksäkerhetsmedvetandet 
i branschen. Genom att ge deltagarna 
fördjupad kunskap i dessa frågor och ge 
dem argument att använda vid samtal 
kollegor emellan ska trafiksäkerheten i 
näringen ökas ytterligare. Argumenten 
kan också komma väl till pass gentemot 

kunder som t.ex. har bråttom till flygplatsen 
och ber föraren att ”gasa på” lite extra, 
Utbildningens fokuserar på sambandet 
mellan taxiföretagets varumärke och det 
trafiksäkra sätt det uppträder på i trafiken. 
Andra viktiga moment är hastighetens 
betydelse, vikten av att använda bilbälte, 
hur man transporterar barn i bilen, alkohol 
och drogers negativa inverkan, vikten av att 
vara utvilad och betydelsen av att fordonet 
är i fullgott skick.

Svenska Taxiförbundet har gjort ett åtagande 
till den internationella ”Europeiska trafik-
säkerhetsstadgan” (European Road Safety 
Charter) innebärande att till utgången av år 
�0�� ska 80 procent av medlemsföretagen 
ha utbildat sig med hjälp av nämnda 
utbildningsmaterial. ”Europeiska trafik-
säkerhetsstadgan” är en europeisk del-
tagarplattform som tillkommit på initiativ 
från Europeiska kommissionen. Den 
har skapats för företag, föreningar, 
forskningsinstitutioner och myndigheter. 
Deltagarna lovar att vidta konkreta åtgärder 
och dela med sig av bra praxis som en del 
av lösningen på trafiksäkerhetsproblem 
de träffar på i sin dagliga verksamhet. 
Syftet med stadgan är att minska antalet 
dödsfall på vägarna. Stadgan har över �.��0 
undertecknare. Se www.erscharter.eu/sv.

Svenska Taxiförbundets fortsätter att 
tillhandahålla det egenhändigt framtagna 
miljö- och transportkvalitetsledningssystem 
Säker Grön Taxi (SGT), som bygger på den 
internationella standarden ISO �� 00�. SGT 
innehåller krav på nulägesanalys, miljö- 
och transportkvalitetspolicy, tidsatta och 
kvantifierbara mål, ständiga förbättringar, 
avvikelsehantering, verksamhetsstyrning, 
interna och externa revisioner samt 
tredjepartscertifiering. Information om 
systemet finns på Förbundets hemsida, 
www.taxiforbundet.se. Ett femtiotal 
beställningscentraler är anslutna till 
systemet. Sexton beställningscentraler är 
certifierade vilket är två fler jämfört med 
förra branschlägesrapporten.

Svenska Taxiförbundet tillämpar miljö-
ledningssystemet och upprätthåller ett 
gällande certifikat sedan �00�.
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Taxibranschens miljö-
arbete
Det är inte någon överdrift att säga att 
taxibranschen i Sverige numera är världsbäst 
bland transportnäringarna på att köpa 
miljöfordon. �00� var andelen miljöbilar 
endast två procent. I april �0�0 hade den 
stigit till �� procent och hela �8 procent om 
man bara ser till Stockholms län. Att landets 
största beställningscentraler har beslutat 
att enbart köpa in miljöfordon framöver 
är naturligtvis en del av förklaringen, 
men ökningen understöds också starkt av 
att många mindre beställningscentraler 
är inne på samma linje. De offentliga 
transportköparna ställer allt hårdare 
miljökrav. Till detta kan läggas att flygplatser 
och andra resepunkter underlättar alltmer 
för miljöbilsklassade fordon. T.ex. har 
Arlanda flygplats gått över till att ge 
miljötaxibilar högsta framkallningsprioritet 
till väntande kunder. Den som kör en 
miljöbilsklassad taxi får gå före de andra 
taxifordonen i kön och får således snabbare 
en körning från flygplatsen.

Mer miljöbilsstatistik redovisas i denna 
rapport under rubrikerna taxibilsflottan och 
drivmedel i delen om Branschstatistik.

Branschgemensamt miljö-
program
Inom ramen för Fördubblingsprojektet (läs 
mer om det på sidan 9) har ett bransch-
gemensamt miljöprogram tagits fram. 
Programmet är en vidareutveckling av 
det program som tidigare tagits fram och 
förvaltats av Svensk Kollektivtrafik.

En arbetsgrupp bestående av representanter 
från Svensk Kollektivtrafik, Svenska 
Bussbranschens Riksförbund, Svenska 
Taxiförbundet och Branschföreningen 
Tågoperatörerna har gemensamt tagit 
fram det nya miljöprogrammet. Till 
arbetet har också en större referensgrupp 
varit kopplad. Till sitt upplägg följer det 
i huvudsak strukturen i standarden för 
miljöledningssystem, ISO��00�.

Tre betydande miljöfaktorer har arbetats 
in i programmet.

• Klimat och energi – målet är att max 
 10 procent av transportarbetet ska utföras  
 med fossil energi år 2020.

• Luftkvalitet – målet är att utsläpp av  
 kväveoxider och partiklar ska minska med  
 minst 50 procent från 2009 till 2020.

• Buller – målet är att bullret från   
 kollektivtrafiken ska minska.

Till miljöprogrammet har fogats en 
miljökravsbilaga. Den innehåller förslag 
till miljökrav att ställas vid upphandling 
av kollektivtrafik. Miljökravsbilagan 
utgör en del i de branschgemensamma 
avtalsrekommendationerna som parterna 
beslutat om.

Gröna Bilister har fel om Säker 
Grön Taxi
I flera pressmeddelanden som rör taxi- 
näringen har Gröna Bilister gått ut 
med att Svenska Taxiförbundet måste 
skärpa kr i ter ierna för  mi l jö-  och 
transportkvalitetsledningssystemet Säker 
Grön Taxi. Gröna Bilister uppger att Säker 
Grön Taxi i nuläget inte bryr sig om vilket 
bränsle taxin använder. Vidare har Gröna 
Bilister uppmanat Svenska Taxiförbundet 
att utvidga Säker Grön Taxi till att ställa 
krav på miljöbilsklassade taxibilar. Svenska 
Taxiförbundet vill påpeka att Säker Grön 
Taxi redan idag omfattar val av bränsle 
och val av fordon samt val av mycket mer 
än så.

Bränsleåtgången är en viktig miljöfaktor 
(of tast  den mest  betydande)  i  en 
taxiverksamhet. För att på ett framgångsrikt 
vis kunna sträva mot ständig minskning 
av CO�-utsläppen måste taxiföretaget 
inte bara välja allt bränslesnålare bilar 
utan även ta hänsyn till och fatta beslut 
om vilket bränsle man ska köra på. Dock 
finns det idag inget tvång beträffande 
bränsleval inskrivet i Säker Grön Taxi, lika 
lite som det finns något sådant tvång i den 
erkända och internationellt accepterade 
miljöstandarden ISO ��00�. Säker Grön 
Taxi är framtaget med ISO ��00� som 
förebild. Därför finns det inte heller något 
krav på att miljöfordonsklassade bilar måste 
användas. Taxiföretagen måste få göra ett 
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affärsmässigt val utifrån de förutsättningar 
som råder på den lokala marknaden där de 
verkar. Idag finns det inte för taxinäringen 
lämpliga större miljöfordonsklassade 
personbilar, s.k. minibussar, vilka används 
av många taxiföretag till färdtjänst- och 
rullstolstransporter. Sådana fordon kommer 
säkert inom kort, men de är inte här än.

Att det i miljöhänseende är stor skillnad 
på att köra på såväl naturgas som biogas 
jämfört med bensin eller diesel vet de flesta 
idag. Självklart ger de biogena bränslena 
mindre CO�-utsläpp. Men eftersom det 
på olika håll, t.ex. i glesbygden, inte 
finns tankställen som erbjuder alternativa 
bränslen är det inte tillrådligt för en 
branschorganisation att tvinga någon 
medlem att köra på alternativa bränslen. 
För hur miljömedvetet vore det att förmå 
en taxiförare att köra �0-�0 mil och tanka 
E8� eller gas, när han sedan kommer hem 
med nästan tom tank?! Så ser verkligheten 
ut på olika håll i landet, t.ex. i delar av 
Jämtland. Ska taxiföretag i glesbygden inte 
få vara med i Säker Grön Taxi? Det kan väl 
Gröna Bilister ändå inte mena? Inte heller 
vill väl någon att ett företag ska tvingas köpa 
två mindre miljöfordonsklassade taxibilar 
för t.ex. rullstolstransporter istället för att 
fortsätta att använda minibussen något eller 
några år till. Fordonen inom taxinäringen 
är oftast endast inte äldre än fyra, fem 
år, vilket innebär att de absolut flesta har 
ganska omfattande avgasrening.

Ef tersom Svenska  Taxi förbundets 
uppfattning är att det i nuläget är fel att 
ställa ett tvingande krav på ickefossila 
bränslen eller miljöfordonsklassade taxibilar 
inom ramen för Säker Grön Taxi så ställs 
inte heller något sådant krav. För dem 
som arbetar med ledningssystemet Säker 
Grön Taxi är de alternativa bränslena 
och miljöbilsklassade fordonen ändå det 
naturliga valet (i dubbel bemärkelse!) där 
så är möjligt.

Förbundet vill också påminna om att det 
var två taxiföretag, Taxi Stockholm ��0000 
AB och Taxi 0�0 AB, som i hård konkurrens 
i april �0�0 tog hem transportnäringens 
miljöpris – Pegasuspriset. Samma taxiföretag 
delade i juni Centerpartiets Miljöpris �0�0. 
Det är Svenska Taxiförbundet stolt över. 

Det är inte känt om Gröna Bilister har 
uppmärksammat detta.

Säker kortinlösen
Taxibranschens arbete med säker kortinlösen 
har redovisats i Branschlägesrapporten 
�009 samt i Nyhetsbrevet och tidningen 
Taxi idag. Diskussionerna har förts med 
bankernas paraplyorganisation PAN-Nordic 
Card Association (PNC).

EMV (Europay MasterCard Visa) är en 
chipbaserad internationell kontokorts-
standard som EuroCard, MasterCard 
och VISA har utvecklat för att minska 
kortbedrägerierna. Teknikskiftet innebär 
att det krävs nya typer av terminaler, för 
taxis del integrerade med taxametern.

Befintlig utrustning i taxibilen ska senast 
den � januari �0�� vara helt uppgraderad 
till EMV.

Förbundet förordar integrerade lösningar 
mellan kortterminal och taxameter. Idag 
finns ingen bestämmelse eller direktiv 
om obligatorisk integrering. SWEDAC 
(Styrelsen för svensk ackreditering) arbetar 
emellertid med att komplettera sina 
föreskrifter (STAFS) så att kortläsaren ska 
vara integrerad med taxametern. Deras 
arbete drar ut på tiden. Trots tidigare 
signaler har några föreskrifter ännu inte 
presenterats.

Trafiksäkerhetsseminarium
Det årliga trafiksäkerhetsseminariet avhölls 
traditionsenligt i Tylösand den �-9 september 
�009. Seminariet besöktes av cirka �80 
konferensdeltagare. Tylösandsseminariet 
�009 vände sig i första hand till en svensk 
målgrupp men hade en nordisk inriktning 
och årets teman var ”Nordisk utsikt” 
respektive ”Svensk insikt”. Under seminariet 
framfördes �� programpunkter.

På seminariet presenterades goda exempel 
i Norden för att ge nya perspektiv och idéer 
till lösningar på svenska utmaningar.

• Hur gick det i Danmark med höjd  
 hastighet på motorvägarna?
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• Vad har Finland lärt genom att   
 djupstudera trafikolyckorna?

• Har Norge de bäst utbildade förarna i  
 Norden?

• De här utmaningarna har vi i Sverige  
 – hur har ni löst era?

Sverige står i fokus och den nordiska 
utsikten ska leda till svenska insikter för 
ökad trafiksäkerhet.

Stoppa trafficking
Människohandel är vår tids slaveri och 
hänger nära samman med fattigdom 
och ekonomiska ojämlikheter i världen. 
Människohandel handlar också om hur vi 
ser på varandra: vår syn på makt, mänskliga 
rättigheter, jämlikhet och sexualitet.

Den som är verksam inom taxi-, hotell-, 
turist- och restaurangnäringar kan komma 
i kontakt med människohandel i sitt 
dagliga arbete. Vissa företag riskerar att 
bli involverade utan att själva veta om det 
och därmed omedvetet understödja den 
organiserade brottsligheten.

Att vara medveten om människohandeln 
och att den förekommer mitt ibland oss gör 
att vi med vårt eget agerande kan påverka 
situationen till det bättre. Ska vi kunna 
bekämpa människohandel på bred front 
så måste vi bygga upp och öka samarbetet. 
Myndigheter och berörda branscher måste 
föra en djupare dialog.

Länsstyrelsen ger ut utbildningsmaterial 
och konkreta råd om hur den som 
kommer i kontakt med prostitution och 
människohandel kan agera. Länsstyrelsen 
har även bjudit in till seminarier. Under 
seminarierna har bl.a. personer som arbetar 
direkt med förövarna och brottsoffren 
deltagit. Syftet med seminarierna har varit att 
uppmärksamma och informera hur var och 
en kan bidra till att försvåra verksamheten 
med prostitution och människohandel. Det 
är viktigt att bekämpa människohandel 
tillsammans. Länsstyrelserna hoppas 
att med denna insats ha nått ut brett till 
anställda inom branscherna.

Seminarierna vände sig till dem som är 
verksamma inom taxi-, hotell-, turist- 
och restaurangnäringar och som i sitt 
dagliga arbete kan komma i kontakt med 
människohandel.

Förändrat uppdrag för 
Aktiebolaget Svensk 
Bilprovning
Riksdagen har beslutat att fordonsbesikt-
ningen ska omregleras och konkurrensut-
sättas.

Regeringen har fått riksdagens bemyndi-
gande att ändra statens ägande i Bilprov-
ningen. Då riksdagen beslutat att konkur-
rensutsätta marknaden från den � juli 
�0�0 finns det skäl att se över ägarbilden 
i Bilprovningen där svenska staten äger  
�� procent och tolv privata företag och 
organisationer äger �8 procent.

Svenska Taxiförbundet, Svenska Buss-
branschens Riksförbund och Sveriges 
Åkeriföretag äger vardera � procent av 
Bilprovningen.

Dubbdäcksförbud i 
Stockholm
Den första januari �0�0 infördes dubb-
däcksförbud på större delen av Hornsgatan 
på Södermalm i Stockholm. Förbudet har 
sin grund i att de höga partikelhalterna i 
luften måste minska.

Trafikkontoret är mycket restriktivt med 
att ge dispens och att vara boende utefter 
Hornsgatan är inte ett skäl till att dispens 
beviljas. Taxi har inte fått något generellt 
undantag från förbudet. Däremot får taxi-
fordon som utför samhällsbetalda resor un-
dantag från förbudet efter ansökan.

Trängselskatt – inte bara i 
Stockholm
Nu utvidgas uttaget av trängselskatt till 
Göteborg. En trängselskatt som är högre 
när det är som mest trafik och lägre när 
trafikintensiteten minskar. En enda avgift 
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för dem som passerar genom zonen för 
trängselskatt utan att stanna för ärenden 
på vägen. Det är några saker som utmärker 
förslaget till trängselskatt i Göteborg som 
har skickats till Näringsdepartementet.

De utredare som arbetat under ledning av 
Vägverket, Banverket och Göteborgs stad 
har kvalitetssäkrat sina beräkningar samt 
tittat på alternativa lösningar. Det arbetet 
har nu satt avtryck i form av en rapport till 
Näringsdepartementet som innehåller:

• ett differentierat uttag av skatt i tre  
 steg, högst skatt när trafiken är som  
 mest intensiv,

• att en bilresa som medför flera skatte- 
 pliktiga passager inom en begränsad  
 tidsperiod (någonstans i intervallet  
 �0-�0 minuter) enbart beskattas en  
 gång,

• justerade gränser för skatteområdet, 
 framför al l t  längs gränsen mot  
 Mölndal,

• att trängselskatterna nu ska ge �� mil- 
 jarder i nettointäkter för att täcka halva 
 kostnadsökningen för Västlänken.

Förslaget är att trängselskatt ska tas ut mel-
lan klockan 0�.00 och �8.�9. Grundavgiften 
är åtta kronor. Sedan ökas avgiften i två 
steg till �� respektive �8 kronor. Systemet 
införs �0��.

Undersökning om hot och 
våld
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljö-
nämnd (TYA) har gett Statistiska Central-
byrån (SCB) i uppdrag att genomföra en 
undersökning för att beskriva omfattningen 
och vilken typ av hot och våld som före-
kommer mot taxiförare. För tio år sedan 
genomförde SCB på uppdrag av TYA en 
liknande undersökning. TYA vill nu följa 
upp denna undersökning för att få kunskap 
om omfattningen av dagens hot och våld, 
samt se om det har skett några förändringar 
under perioden.

I undersökningen ingår ett slumpmässigt 
urval av cirka �.000 taxiförare – både egen-
företagare och anställda. Frågeformuläret, 
som SCB planerar att skicka ut i slutet av 
september, vänder sig till förare som har 
kört taxi under de senaste �� månaderna.

- Det är angeläget att den som får frågefor-
muläret svarar på det eftersom en persons 
uteblivna svar inte kan ersättas med någon 
annans. Genom att delta i undersökningen 
ger taxiförarna oss och taxibranschen 
bättre kunskaper om det hot och våld som 
taxiförare utsätts för, säger Maria Vigren, 
projektledare på TYA.
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Diagram Taxirån (Källa: Brottsförebyggande rådet BRÅ)
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Taxirån
Under �009 fortsatte den långsiktigt sjun-
kande trend, som pågått sedan år �000, 
för det totala antalet (polisrapporterade) 
taxirån i landet.

Jämfört med �008 minskade taxirånen i 
hela landet med �9 procent, från 8� till  
�0 st. Antalet taxirån där skjutvapen an-
vänts minskade med �� procent, från �� till  
�� st.

I Stockholms län var minskningen �� pro-
cent, från �� till �� taxirån, och i övriga 
landet en minskning med � procent, från 
�� till �� taxirån.

Under de fyra första månaderna �0�0 har 
antalet rån dessvärre fördubblats jämfört 
med motsvarande tid �009.
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Branschstatistik

Marknadsstruktur
Taxinäringens marknad kan delas upp i tre 
huvuddelar: företagsresor, privatresor och 
upphandlade samhällsbetalda resor (sjukre-
sor, färdtjänst, skolskjutsar och komplette-
ringstrafik). Lokalt kan även budkörningar 
stå för en betydande del.

Totalt över hela landet svarar de samhälls-
betalda transporterna för drygt �0 procent 
av intäkterna. Variationerna är dock mycket 
stora. Generellt kan sägas att ju större orter, 
desto större andel företags- och privat- 
resor.

På landsbygden och i de mindre orterna 
kan de samhällsbetalda transporterna svara 
för närmare �00 procent av taxiföretagens 
intäkter. Beroendet av avtal om dessa trans-
porter är således avgörande för möjligheten 
att överleva.

Vissa satsar på företagskunder, andra på 
samhällsbetalda transporter medan framför 
allt de som inte är anslutna till en beställ-
ningscentral (friåkare) nästan helt är hän-
visade till privatkunder.

Prisutvecklingen
Diagram � visar jämförelsen mellan ut-
vecklingen av Konsumentprisindex (KPI), 
Taxiindex och Statistiska Centralbyråns 
(SCB) statistik över priset för privata taxi-
transporter. Värdena är omräknade så att 
januari �990 är basmånad och har värdet 
�00.

Det bör påpekas att Taxiindex och KPI är 
kostnadsrelaterade, medan SCB:s statistik 
endast avser prissättningen. Jämförelsen 
är ändå intressant för att se hur priserna 
förändras i relation kostnaderna.

SCB:s statistik över taxipriserna är beräk-
nade inklusive moms. Vi har valt att visa 
taxipriserna även exklusive moms.

KPI visar på en svag ökning mellan �00� 
och �008 och har därefter legat i stort sett 
stilla. Taxiindex som speglar taxiföretagens 
specifika kostnader har fortsatt att öka, bl.a. 
beroende på höjda bränsle-, försäkrings- 
och lönekostnader. Vi kan konstatera att 
taxipriserna fortsätter att öka snabbare än 
Taxiindex.

Diagram 1 (Källa: Statistiska centralbyrån)

Prisutveckling privata taxitransporter 
jämfört med KPI och taxiindex
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Taxitillstånd och taxibilar
Relationen mellan tillstånds- och taxibilsut-
vecklingen framgår av diagram �.

Staplarna visar antalet tillstånd, där vi mel-
lan �99� och �00� kunde avläsa såväl totala 
antalet tillståndshavare som de som är akti-
va, dvs. de som har minst en taxibil anmäld 
på trafiktillståndet. Från och med �008 får 
vi endast uppgift om aktiva tillståndshavare. 
Förhållandet innebär att vi i vår statistik inte 
längre kan redovisa den restpost om cirka 
�00 tillståndshavare som saknar anmälda 
taxibilar och som efterhand blir föremål för 
s.k. administrativa återkallelser.

Linjen visar antalet taxibilar, som i stort sett 
legat still mellan �99� och �00�, därefter 
kan vi notera en tydlig ökning.

Andelen aktiva tillståndshavare har sedan 
�99� sjunkit från 8.9�8 till �.���, en minsk-

ning med nästan �� procent. Antalet taxi- 
bilar sjönk från ��.��8 till ��.0�� mellan 
åren �99� och �00�, härefter har det ökat 
igen och första kvartalet �0�0 fanns det 
��.�0� taxibilar. Det innebär att antalet 
taxibilar per aktiv tillståndshavare ökat från 
�,�� år �99� till �,�� år �0�0.

Från�99� har antalet aktiva tillståndshavare 
minskat varje år. Med ett marginellt avbrott 
�00� har minskningen fortsatt. För �0�0 
är minskningen �8� st. jämfört med läget 
�009. Antalet taxibilar har under samma 
period ökat med ��� st. Genom att antalet 
taxibilar ökat och antalet tillståndshavare 
minskat fortsätter förskjutningen mot större 
företag.

När Transportstyrelsen redovisar officiell 
statistik om tillståndshavare så grundas den 
på totalt antal medan vår statistik bygger på 

de aktiva tillståndshavarna. Vi anser att den 
mest relevanta uppgiften är att utgå från de 
aktiva som har taxibilar i trafik.

Diagram 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Antal taxiföretag fördelat på företagsform
   

Län Antal Fysisk AB HB/KB Ek. För. Landsting/ Utländskt
 Tillstånd person    Kommun företag
 (Taxiföretag)       
        
AB 2 843 2 265 501 72 2  3
C 226 171 50 5  
D 120 84 35 1   
E 191 112 78   1
F 187 132 51 2 1 1
G 86 55 30 1   
H 123 74 43 6   
I 46 34 12    
K 71 52 16 3   
M 857 684 138 32 3  
N 125 84 36 4  1 
O 1 026 773 223 30   
S 137 86 45 2 1 3 
T 132 76 52 2 2  
U 144 90 49 4 1  
W 66 36 29 1   
X 182 112 66 4   
Y 157 102 47 8   
Z 89 38 46 5   
AC 125 45 77 3   
BD 238 147 82 9    
     
Total 7 171 5 252 1 706 194 10 6 3 

Tabell 1 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Företagsstruktur
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Diagram � visar andelen för respektive 
företagsform inom taxibranschen.

Andelen enskilda näringsidkare, handels-
bolag och ekonomiska föreningar har mins-
kat förhållandevis kraftigt medan andelen 
aktiebolag ökat något. 

Enskilda näringsidkare �.��� (�.��0),  
aktiebolag �.�0� (�.�9�), handelsbolag 
�9� (�00), ekonomiska föreningar �0 (�0),  
kommuner/landsting � (�), utländska  
företag � (�). Förra årets uppgifter inom 
parentes.

De redan etablerade taxiföretagen – framför 
allt i storstäderna – skaffar allt fler bilar. 

Enbilsföretagen fortsätter att minska 
från �.��� till �.9�� – en minskning med 
��9 företag – och tvåbilsföretagen med  
�9 företag.

Antalet taxiföretag som har fler än �0 taxi-
bilar är nu uppe i �� st. De största företagen 
fortsätter att växa. Det största taxiföretaget 
i landet har nu �0� taxibilar.

Diagram 3 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

AB
23,79%

Annat 0,26%

HB/KB
2,71%
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Diagram 4  (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Företagsstorlek

3 - 5 bilar, 808 st

> 20 bilar, 52 st 

11 - 20 bilar, 92 st
6 - 10 bilar, 286 st

2 bilar, 957 st

1 bil, 4 976 st

Företagsstorlek
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Från Trafikregistret har vi hämtat uppgifter 
om åldersfördelningen bland de fysiska  
personer som är tillståndshavare för taxi-
trafik. Bland dessa kan vi konstatera att 

Taxibilar
Under det senaste året har det i hela landet 
skett en ökning med ��� taxibilar till ��.�0� 
st. (diagram �). Den största ökningen har 
skett i Skåne (��0). I övriga län är det min-
dre differenser mot föregående år.

landets äldste taxitillståndshavare är 88 
år, den yngste är �� år. Genomsnittsåldern 
baserat på hela urvalet fysiska personer är 
knappt �9,� år.

Intressant att uppmärksamma är att total-
antalet taxibilar, som i år uppgår till ��.�0�, 
är det högsta någonsin.

Diagram 5 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Tabell 2 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Företagsstorlek 1 2 3 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20  
April 1996 6 042 1 507 907 135 33 8  
April 1997 6 308 1 495 926 141 43 12  
April 1998 6 186 1490 901 154 41 17  
April 1999 6 149 1404 878 172 53 15  
April 2000 6 103 1386 860 189 55 18  
April 2001 6 146 1252 859 194 50 20 
April 2002 6 019 1 266 822 198 53 20 
April 2003 5 860 1 207 820 212 51 21
April 2004 5 635 1 187 826 227 59 23
April 2005 5 513 1 173 792 223 71  18  
April 2006 5 455 1 132 775 234 82 24 
April 2007 5 391 1 134 833 246 76 30
April 2008 5 335 1 055 837 264 69 41
April 2009 5 115 1 006 831 273 83 46
April 2010 4 976    957 808 286 92 52
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Antalet taxibilar per �.000 
invånare sjönk stadigt un-
der många år. Efter en viss 
ökning under �00�-�00� 
har förändringarna varit 
marginella. Det finns dock 
mycket stora regionala 
skillnader, som inte enbart 
kan förklaras av befolk-
ningsunderlaget.

Tabell � redovisar antalet taxibilar per län i 
relation till befolkningstalet �990 respektive 
�0�0.

Med en koppling av antalet taxibilar till 
antalet invånare ges en bättre bild av taxis 
etableringssituation (”taxitätheten”). Till-
sammans med lokal och regional hänsyn 
till trafik-, transport- och kundstruktur 

kan frågan om en eventuell överetablering 
bättre analyseras och bedömas.

En intressant notering är att antalet taxibilar 
i Stockholms län har ökat med över �� pro-
cent och i Skåne med mer än �0 procent sedan  
avregleringen �990. Den största minsk-
ningen har skett i Kronobergs län med över 
�0 procent.

Tabell 3 (Källa:Trafikregistret per den 31 mars 2010; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)

 Antal fordon Fordon per 1000 invånare
Län   Förändring   Förändring 
 1990 2010 i procent 1990 2010 i procent
AB 3 845 5 613 45,98 %  2,359 2,780 17,82 %
C 363 443 22,04 %  1,371 1,335 - 2,66 %
D 267 357 33,71 %  1,054 1,327 25,91 %
E 436 477 9,40 %  1,091 1,117 2,33 %
F 343 299 - 12,83 %  1,119 0,890 - 20,47 %
G 304 181 - 40,46 %  1,722 0,988 - 42,60 %
H 330 254 - 23,03 %  1,378 1,087 - 21,08 %
I 87 85 - 2,30 %  1,531 1,485 - 2,95 %
K 164 157 - 4,27 %  1,094 1,029 - 5,92 %
M 1 186 1 781 50,17 %  1,121 1,447 29,06 %
N 270 344 27,41 %  1,076 1,159 7,72 %
O 1 965 2 064 6,06 %  1,431 1,328 - 7,23 %
S 390 397 - 21,28 %  1,381 1,123 - 18,66 %
T 273 375 37,36 %  1,005 1,345 33,74 %
U 255 288 12,94 %  0,994 1,146 15,26 %
W 341 291 - 14,66 %  1,190 1,053 - 11,51 %
X 347 312 - 10,09 %  1,204 1,130 - 6,18 %
Y 348 329 - 5,46 %  1,336 1,354 1,33 %
Z 303 256 - 15,51 %  2,248 2,021 - 10,09 %
AC 463 441 - 4,75 %  1,851 1,706 - 7,85 %
BD 449 427 - 4,90 %  1,708 1,715 0,38 %
       
Total 12 729    15 101    18,63 %  1,493 1,617 8,30 % 

 

Diagram 6 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010; Statistiska Centralbyrån (SCB), invånaruppgifter)
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Taxibilsflottan
Av det totala taxibilsbeståndet (��.�0�) 
utgör cirka 88 procent (��.�9�) taxibilar 
med registreringsdatum �00� och senare. 
Det är alltså väldigt få bilar i trafik som är 

äldre än fem år. Diagram � och tabell � visar 
taxibilsbeståndet fördelat på registreringsår 
och drivmedelstyp.

Tabell 4 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Antal 
Registreringsår Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol

t.o.m. 2000 182 220 10 0 0
2001 64 95 1 0 0
2002 76 201 12 0 0
2003 71 281 13 1 0
2004 93 517 21 12 0
2005 138 767 91 34 22
2006 110 1 498 205 61 125
2007 96 3 025 94 123 188
2008 70 2 003 180 302 648
2009 63 1 348 978 185 235

2010 3 mån. 15 246 276 93 12
Summa 978 10 201 1 881 811 1 230
Andel 6,48% 67,55% 12,46% 5,37% 8,15%
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Diagram 7 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Tabell 9, �0 och �� visar fördelningen av 
taxibilar mellan olika fabrikat respektive 
färger. Volkswagen har gått om Mercedes 
och blir det näst vanligaste taxifabrikatet. 

SAAB backar kraftigt  medan Volvo håller 
ställningarna som den i särklass vanligaste 
taxibilen. 

Den vanligaste färgen på en taxibil är svart. 
De dominerande färgerna är svart, grå, 
vit och blå som tillsammans utgör drygt  
90 procent av hela taxibilsflottan. Obser-

vera att registret inte tar någon hänsyn till 
eventuell foliering av bilarna, något som 
blir allt vanligare.

1004 0904 0804 0704 0603 0503 0403 0303 0203 0103
Fabrikat Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Volvo 3 725 24,7 % 29,4 % 32,6 % 33,8 % 33,1 % 32,4 % 32,7 % 33,3 % 32,8 % 33,4 %
Vw 2 390 15,8 % 12,6 % 12,0 % 11,9 % 11,6 % 12,2 % 13,3 % 14,6 % 16,3 % 17,4 %
Mercedes 2 303 15,3 % 14,8 % 14,6 % 16,2 % 18,6 % 21,7 % 23,7 % 25,7 % 25,9 % 24,7 %
Ford 1 525 10,1 % 9,0 % 8,3 % 7,2 % 6,9 % 6,0 % 5,6 % 5,1 % 4,7 % 4,6 %
SAAB 1 076 7,1 % 9,5 % 9,5 % 9,1 % 7,7 % 6,5 % 4,2 % 1,9 % 1,2 % 1,0 %
Toyota 940 6,2 % 4,6 % 2,8 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 2,5 % 2,1 % 1,8 %
Opel 795 5,3 % 6,2 % 5,9 % 4,6 % 3,6 % 3,0 % 2,0 % 1,7 % 1,8 % 2,1 %
Renault 569 3,8 % 3,4 % 3,5 % 3,4 % 3,9 % 3,6 % 3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,5 %
Nissan 212 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,1 %
Citroen 205 1,4 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 %
Chrysler 179 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %
Peugeot 96 0,6 % 0,9 % 1,2 % 1,9 % 2,5 % 2,9 % 3,3 % 2,6 % 2,5 % 2,1 %
Övriga 1 086 7,2 % 5,2 % 5,2 % 5,3 % 5,4 % 4,6 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,1 %
Summa 15 101 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Tabell 9 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Tabell 11 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Taxibilarnas färgfördelning   
1004 0904 0804 0704 0604 0504 0404 0304 0204 0104 0004

Färg Totalt Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel
Svart 4 111 27,22% 27,54% 25,78% 24,47% 23,27% 22,59% 22,76% 22,2% 21,7% 20,2% 18,3%
Grå 3 539 23,44% 23,24% 22,94% 21,26% 19,67% 18,28% 17,05% 16,1% 14,9% 13,5% 13,3%
Vit 3 527 23,36% 21,78% 21,00% 20,97% 21,85% 22,11% 22,42% 23,9% 25,1% 26,7% 27,9%
Blå 2 743 18,16% 19,25% 21,33% 23,67% 25,58% 26,98% 26,98% 25,5% 24,0% 23,2% 23,2%
Gul 440 2,91% 2,78% 2,81% 2,17% 1,24% 0,86% 0,87% 0,9% 1,0% 1,2% 1,4%
Röd 307 2,03% 2,27% 2,51% 3,03% 3,33% 4,05% 4,46% 5,3% 6,4% 7,3% 4,6%
Grön 167 1,11% 1,30% 1,50% 1,93% 2,30% 2,75% 3,11% 3,7% 4,6% 5,2% 5,7%
Brun 153 1,01% 1,04% 1,13% 1,18% 1,29% 1,30% 1,39% 1,4% 1,2% 0,0% 0,0%
Övriga 114 0,75% 0,80% 1,00% 1,32% 1,47% 1,08% 0,96% 1,0% 1,1% 2,7% 5,6%
Summa 15 101 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Den vanligaste miljöbilen är Volkswagen. 
Det är mycket tack vare modellen VW 
Passat som attraherat taxiföretagen i hög 
utsträckning. Deras gasbil har höga poäng 

i miljöklassningen och även en bra räckvidd 
på gasdrift för att vara en bil försedd med 
både gas- och bensintank.

Fabrikat Summa E85 EL GAS
Volkswagen 952 2 950
Volvo 931 501 430
Toyota 798 798
SAAB 637 637
Mercedes 483 483
Ford 65 60 5
Övriga 56 16 27 13
Summering 3922 1216 825 1881

Tabell 10 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Taxibilar – drivmedel  
(hela landet)
Andelen miljöbilar ökar kraftigt (tabell �). 
�00� var andelen taxibilar som körs på 
alternativa bränslen � procent, �0�0 är 
den över �� procent. Ökningen av antalet 
miljöbilar drivs i första hand av att taxifö-
retagen i allt större utsträckning arbetar 
efter en miljöpolicy. Många taxiföretag tar 
kraftfulla beslut som innebär att de anslutna 
transportörerna i allt snabbare takt går 

över till miljöbilar. En bidragande del till 
utvecklingen är att miljöbilar prioriteras 
vid flera flygplatser och järnvägsstationer. 
Tabell � visar det faktiska antalet enligt 
Trafikregistret vid respektive tidpunkt. De 
flesta bilmodellerna för alternativbränslen 
kan också köras på vanlig bensin. Att så 
inte sker följs upp av internkontrollsystem 
och revisioner.
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Diagram 8 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Antal (hela landet) 
År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa

2004 3 611 10 397 281 3 2 14 294
2005 2 952 10 809 264 4 5 14 034
2006 2 507 11 130 445 16 133 14 231
2007 1 978 11 579 648 58 441 14 704
2008 1 449 11 792 682 202 715 14 840
2009 1 171 11 054 818 515 1 327 14 885
2010 978 10 201 1 881 811 1 230 15 101

Tabell 5 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Andel (hela landet) 
År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen 

2004 25,26% 72,74% 1,97% 0,02% 0,01% 100% 2,00%
2005 21,03% 77,02% 1,88% 0,03% 0,04% 100% 1,95%
2006 17,62% 78,21% 3,13% 0,11% 0,93% 100% 4,17%
2007 13,45% 78,75% 4,41% 0,39% 3,00% 100% 7,80%
2008 9,76% 79,46% 4,60% 1,36% 4,82% 100% 10,77%
2009 7,87% 74,26% 5,50% 3,46% 8,92% 100% 17,87%
2010 6,48% 67,55% 12,46% 5,37% 8,15% 100% 25,97%

Tabell 6 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Taxibilar – drivmedel  
(Stockholms län)
Andelen miljöbilar ökar mest i Stockholms 
län. Av samtliga nyregistreringar i Stock-
holms län de tre första månaderna �0�0 var 
andelen taxibilar som körs på alternativa 

bränslen hela �0 procent. Andelen fordon 
som körs på alternativbränslen i Stockholms 
län är nu uppe i ��,��%. Snart varannan 
taxibil alltså.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2006 2007 2008 2009 2010

E85/Etanol
Elhybrid
Gas
Diesel
Bensin

Diagram 9 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Antal (Stockholms län) 
År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa

2004 1 637 3 603 0 0 0 5 240
2005 1 218 3 900 12 0 0 5 130
2006 978 4 041 137 6 104 5 266
2007 723 3 999 257 40 324 5 343
2008 500 3 929 285 174 549 5 437
2009 371 3 329 393 452 1 014 5 559
2010 299 2 857 929 681 847 5 613

Tabell 7 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)

Andel (Stockholms län) 
År Bensin Diesel Gas Elhybrid E85/Etanol Summa Alternativbränslen

2004 31,24% 68,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%
2005 23,74% 76,02% 0,23% 0,00% 0,00% 100% 0,23%
2006 18,57% 76,74% 2,60% 0,11% 1,97% 100% 4,69%
2007 13,53% 74,85% 4,81% 0,75% 6,06% 100% 11,62%
2008 9,20% 72,26% 5,24% 3,20% 10,10% 100% 18,54%
2009 6,67% 59,88% 7,07% 8,13% 18,24% 100% 33,44%
2010 5,33% 50,90% 16,55% 12,13% 15,09% 100% 43,77%

Tabell 8 (Källa: Trafikregistret per den 31 mars 2010)
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Konkurssituationen
Utvecklingen av antalet konkurser i taxifö-
retag framgår av diagram �0. Ökningen i 
början av nittiotalet kan ses som en effekt 
av övergången till marknadsstyrning och 
den överetablering som blev följden. Efter 
en nergång under tio år har det sedan �00� 
gått upp och ner. Mellan �008 och �009 
har antalet konkurser minskat från 89 till 
�� st. Den ekonomiska krisens effekter på 
taxi slår olika beroende på i vilken miljö 

företaget verkar. Företag med stor andel 
samhällsbetalda transporter är i stort sett 
opåverkade av krisen eftersom färdtjänst, 
skolkörningar och sjukresor inte påverkas 
av konjunkturläget. Däremot i storstäder 
och på orter med mycket privat- och före-
tagstransporter är läget många gånger mer 
besvärande. Uppsägningar och varsel är här 
mer vanligt förekommande.

Diagram 10 (Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB))

37

142

194

241

180 179
194

143

108
82

78
59

44

78 74
63

72 65

89
73

0

50

100

150

200

250

300

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal konkurser 1990 -2009 (avser hela riket)Antal konkurser 1990 - 2009 (avser hela riket)



�9

Taxiförarlegitimationen
Vägverkets teoretiska prov består av de fyra 
delproven lokalkännedom*/, kartkunskap, 
lagstiftning samt säkerhet och beteende. Till 
det kommer det återinförda körprovet.

I tabell �� redovisas utfallet för respektive 
delprov och region under �009. Vi redovisar 
också en jämförelse över godkännande-
graden för respektive delprov mellan �008 
och �009.

Sammanlagt 8.��� körprov har genomförts 
under året. Av dessa var ��,� % (��,� %) 
godkända.

*/ Anm. Endast för de förare som ska köra 
i Stockholms län krävs prov i lokalkänne-
dom. Provet kan dock genomföras på vilket 
förarprovskontor som helst.

Tabell 12 (Källa: Trafikverket i maj 2010)

Totalt antal genomförda taxiförarlegitimationsprov 

Avser perioden: 2009-01-01 - 2009-12-31 Jämförelse godkända

Vv-Region Provbenämning Totalt
Antal 
godkända % 2009 % 2008 

Stockholm Lokalkännedom 2 540 1 176 46,3 % 42,6 % 
Kartkunskap 2 785 1 349 48,4 % 48,2 % 
Lagstiftning 2 608 1 482 56,8 % 50,4 % 
Säkerhet och beteende 2 524 1 521 60,3 % 52,5 % 
Körprov 3 023 1 269 42,0 % 40,9 % 

Mälardalen Lokalkännedom 40 10 25,0 % 50,0 % 
Kartkunskap 805 378 47,0 % 46,1 % 
Lagstiftning 796 411 51,6 % 47,4 % 
Säkerhet och beteende 645 432 67,0 % 57,7 % 
Körprov 1 007 390 38,7 % 41,2 % 

Sydöst Lokalkännedom 14 1  7,1 %   0,0 % 
Kartkunskap 783 421 53,8 % 54,2 % 
Lagstiftning 763 429 56,2 % 55,6 % 
Säkerhet och beteende 611 439 71,8 % 66,2 % 
Körprov 975 461 47,3 % 47,9 % 

Sydväst Lokalkännedom 13 5 38,5 % 66,7 % 
Kartkunskap 2 351 1 200 51,0 % 56,0 % 
Lagstiftning 2 146 1 294 60,3 % 59,3 % 
Säkerhet och beteende 1 879 1 348 71,7 % 69,8 % 
Körprov 2 724 1 190 43,7 % 45,7 % 

Norr Lokalkännedom 12 4 33,3 % 20,0 % 
Kartkunskap 991 576 58,1 % 57,7 % 
Lagstiftning 1 006 591 58,7 % 57,3 % 
Säkerhet och beteende 724 581 80,2 % 80,7 % 
Körprov 944 601 63,7 % 66,6 % 

Totalt för Lokalkännedom 2 619 1 196 45,7 % 42,6 % 
hela landet Kartkunskap 7 715 3 924 50,9 % 52,7 % 

Lagstiftning 7 319 4 207 57,5 % 54,5 % 
Säkerhet och beteende 6 383 4 321 67,7 % 63,6 % 
Körprov 8 673 3 911 45,1 % 47,1 % 
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Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundets kärn-
värden
Vi kan taxi 
Svenska Taxiförbundet agerar proaktivt 
för att slå vakt om taxiföretagarnas intres-
sen.

Vi kräver schysta villkor 
Svenska Taxiförbundet begär åtgärder för 
att konkurrensen ska ske på lika villkor.

Vi arbetar långsiktigt 
Svenska Taxiförbundet har en hög trovär-
dighet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens ledamöter utses vart 
tredje år av kongressen. Kongressen i 
Upplands Väsby �009 utsåg följande leda-
möter.

Förbundsordförande Lennart Hamnered,  
ingår i arbetsutskottet.

Vice ordförande Karin Bachstätter,  
ingår i arbetsutskottet, 
verkställande direktör i  
Beställningscentralen i Kronoberg AB. 

Styrelseledamot Dimitrios Faniadis, 
taxiföretagare i  
Taxi Stockholm ��0000 AB.

Styrelseledamot Anders Fernlund, 
styrelseordförande i Taxi 0�0 AB.

Styrelseledamot Anders Malmqvist,  
ingår i arbetsutskottet,  
taxiföretagare i  
Taxi Stockholm ��0000 AB.

Styrelseledamot Jörgen Nilsson, 
taxiföretagare i Vellinge AB.

Styrelseledamot Per-Åke Pettersson, 
verkställande direktör i  
Östersunds Taxi i Jämtland AB.

Svenska Taxiförbundets vision
I konkurrens på lika villkor ska taxi vara den 
mest säkra, effektiva och miljöanpassade 
delen av den kollektiva trafiken.

Svenska Taxiförbundets 
verksamhetsidé
Svenska Taxiförbundet ska i samverkan med 
medlemmar och omvärld fortlöpande för-
bättra förutsättningarna för branschen och 
förstärka den professionella företagarrollen 
hos medlemmarna med hjälp av överlägsen 
kunskap, kompetens och kvalitet.

Svenska Taxiförbundets 
övergripande mål
Medlemskap i Svenska Taxiförbundet 
skall ge ett påtagligt mervärde genom att 
Förbundet vid varje tidpunkt med en ur 
branschperspektivet tydlig och kompromiss-
lös hållning arbetar för

• att konkurrensen inom branschen sker  
 på lika villkor,

• att taxinäringens anseende och attrak- 
 tionskraft ökar,

• att medlemsföretagens tjänster och  
 arbetstillfällen efterfrågas,

• att medlemmarnas kommersiella förut- 
 sättningar och förarnas säkerhet för- 
 bättras,

• att medlemmarnas verksamhet bedrivs  
 med ständiga förbättringar avseende  
 miljö och trafiksäkerhet.
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Förbundets organisation
Förbundet är organiserat med ett centralt 
förbundskansli och fem medarbetare med 
egna kontor ute i landet. Organisationen blir 
på detta sätt direktverkande med kontakt 
dels ut mot de anslutna taxiföretagarna 
och beställningscentralerna, dels i nätverk 
mot lokala och regionala myndigheter, 
politiker och organisationer. Service och 
rådgivning ombesörjs av Förbundets kansli 
i Stockholm eller av någon av medarbetarna 
ute i landet.

Förbundskansliet
Thomas Winskog, förbundsdirektör och 
leder arbetet på förbundskansliet.

Lennart Hamnered, arbetande förbunds-
ordförande.

Anders Berge, jurist, ansvarar för konkur- 
rens-, konsument- och upphandlingsfrå-
gor, miljö- och transportkvalitetslednings- 
systemet Säker Grön Taxi samt vissa andra 
juridiska frågor.

Ann Dárdai, ansvarar för Förbundets eko-
nomiska redovisning.

Maria Jemdahl, kontorist, arbetar som 
”kontorsspindel” och ansvarar för med-
lemsregistret samt kontorsväxeln och de 
praktiska frågorna på kansliet. Maria är 
mammaledig t.o.m. den �� mars �0��.

Eva Alvarez, vikarierar för Maria Jemdahl 
under hennes mammaledighet.

Lokalkontoren
Hans Weinehall 
V:a Varmvattnet ��, 9�� �� Tavelsjö 
Telefon:  08 ��� �� �9� 
Mobil:  0�0� 8� 0� 0� 
 
Per Åke Gustavsson 
Lindås, Norra Dylta, ��8 9� Dyltabruk 
Telefon:  08 ��� �� �9� 
Mobil:  0�0� �8 �� �� 
 
Ejert Seijboldt 
Box �0���, ��� 0� Bromma 
Telefon: 08 ��� �� �9� 
Mobil: 0�0� �� �� 9� 
 
Anders Andersson 
Åkerssjövägen �0, ��� �� Trollhättan 
Telefon: 08 ��� �� �9� 
Mobil: 0�0� �8 00 �8 
 
Anders Böcker 
Lagegatan ��, ��� �� Ängelholm 
Telefon: 08 ��� �� �9� 
Mobil: 0�0� 0� 0� ��

 
Lokalkontoren har ett gemensamt fax-
nummer 08 ��� �� �8�.
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Information
Förbundets information består av olika 
skrifter och tidningen Taxi idag. Ett elektro-
niskt Nyhetsbrev distribueras en gång per 
månad. Nyhetsbrevet finns även att hämta 
på Förbundets hemsida. Information ges 
och utbyts givetvis även under TaxiForum, 
taxikonferenser och kongresser.

Hemsida
På www.taxiforbundet.se presenterar 
Förbundet information och nyheter om 
taxibranschen. Hemsidan har även en 
funktion för att direkt kunna meddela sig 
med Förbundet. Denna funktion är flitigt 
använd och mycket uppskattad.

Hemsidan är under omarbetning och mo-
dernisering. Under hösten �0�0 kommer 
detta arbete att vara avslutat.

TaxiKaféet
Den lösenordsskyddade medlemsdelen av 
hemsidan kallas TaxiKaféet. Där publiceras 
fortlöpande nyttigheter för Förbundets 
medlemmar som t.ex. transportöravtal, 
konsortialavtal, självkostnads- och pris-
sättningskalkyler. Där finns även ett diskus-
sionsforum där medlemmarna kan ställa 
frågor, skapa debatt etc. Det mesta av den 
skriftliga information som Förbundet pro-
ducerar publiceras på TaxiKaféet. 

TaxiKaféet nås via Förbundets hemsida 
genom en särskild inloggning. Helt fritt för 
medlemmar och anslutna taxiföretag.

E-postadresser
Såväl förbundsstyrelsen som samtliga med-
arbetare kan nås via e-post. Adressen är 
info@taxiforbundet.se eller direkt till  
fornamn.efternamn@taxiforbundet.se.

Förbundets utbildning
I takt med att taxiföretagen blir allt mer 
affärsmässiga ställs högre krav på företa-
gandet inom branschen, krav på utbildning, 
serviceförmåga och gott anseende etc. Från 
att en person står inför beslutet att avlägga 

prov för taxiförarlegitimation är det viktigt 
att det finns tillgång till utbildningar som 
leder framåt i karriären. Branschen behö-
ver välutbildade taxiföretagare med hög 
kompetens och därmed högt anseende. 
Efter en period av eget företagande ska 
medlemmarna erbjudas fortbildning som 
är väsentlig för deras företagande och de 
olika rollerna i beställningscentralen.

Taxiförarlegitimationen
Förbundet erbjuder två typer av väl genom-
arbetat självstudiematerial för taxiförarle-
gitimation. Ett av dessa är ett kompendium 
och det andra är en utbildning via Internet. 
Internetkursen är uppbyggd på korta in-
studeringsmoduler som kompletteras med 
övningsfrågor. Båda versionerna är pro-
vinriktade och uppdateras kontinuerligt. 

År Ant. sålda  Ant. sålda 
 tryckta studie- internet-
 material  utbildningar

�00� ���  ��0 

�00� ��0  ��� 

�008 �0�  ��� 

�009 ��9  ��� 

Förbundet erbjuder också medlemmarna 
lärarledda kurser. Förbundet leder kurserna 
och anlitar sjukvårdskunniga, som praktiskt 
övar deltagarna i första hjälpen och pas-
sagerarnas olika behov av hjälp.

För blivande taxiförare i Stockholms län 
finns en utbildning i lokalkännedom. 
Denna bifogas alltid båda kurserna utan 
extra kostnad om beställaren har angivit 
en mottagaradress inom Stockholms län. 
Övriga som beställer Förbundets självstu-
diematerial får också fri tillgång till lokal-
kännedomsdelen om de så önskar.

Kurser för blivande taxiföretagare 
(BLIV-kurs®)
För dem som vill bli taxiföretagare erbjuder 
Förbundet utbildning av hög kvalitet. BLIV-
kurserna har ett väl genomarbetat material, 
som fortlöpande uppdateras. Förbundets 
kurser skapar förutsättning för att delta-
garna ska bli professionella företagare.
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Förbundet erbjuder både föreläsarledda 
BLIV-kurser och Internetbaserad utbild-
ning. De föreläsarledda kurserna löper över 
fem dagar erbjuds på olika orter i landet. 
Kurserna genomförs som externat- och in-
ternatkurser. Efterfrågan på föreläsarledda 
kurser har minskat kraftigt de senast åren. 
De föreläsarledda kurserna har under �009 
genomförts i Stockholm.

År Ant. BLIV-  Antal Ant. sålda 
 kurser deltagare internet-
   utbildningar
�00� �  ��  �0� 

�00� �  �9    8� 

�008 �    9    �0 

�009 �  ��  9�8 

Kurs för blivande bussföretagare 
(Buss på väg) 
Förbundet erbjuder internetutbildning för 
blivande bussföretagare. Kursen är upplagd 
på samma sätt som den internetbaserade 
BLIV-kursen. Kursen har haft �� deltagare 
hittills.

Styrelse- och aktieägarkurser
I Förbundets verksamhetsidé ingår att ut-
veckla det professionella företagandet hos 
medlemmarna. Därför erbjuder Förbundet 
kvalitativ fortbildning som ska skapa förut-
sättningar för deltagarna att utvecklas som 
företagare och styrelseledamöter. Kurserna 
erbjuds som endagsutbildningar. Kursen 
finns även som tvådagarsutbildning med ett 
stort inslag av ekonomi och analysarbete.

Kurserna vänder sig till såväl styrelseleda-
möter, aktieägare, transportörer som till 
personal i ledande ställning. Kurserna har 
visat sig vara mycket uppskattade.

Kurserna har under �009 genomförts på be-
ställning och i samband med TaxiForum.
 
År Antal kurser
�00� � 

�00� � 

�008 � 

�009 � 

Trafiksäkerhetsutbildning
Tillsammans med Trafikverket (tidigare 
Vägverket) har Förbundet tagit fram ett 
verktyg för trafiksäkerhetsarbete för taxi-
branschen – Trafiksäkra taxiresor. Avsikten 
med utbildningen är att stötta medlems-
företagen i deras arbete med det interna 
trafiksäkerhetsarbetet och att höja yrkes-
statusen.

Utbildningsmaterialet omfattar ett hand-
ledarmaterial med instruktioner, manus, 
övningshäfte och prov. Efter godkänd kurs 
utdelas diplom till deltagarna.

Under �009 har �� utbildningar genom-
förts och deltagarantalet har varit �0�.

Skolskjutsförarutbildning
Förbundet erbjuder medlemmarna och 
anslutna transportörer en kurs för förare 
inom skolskjutsverksamheten. Kursen byg-
ger på ”Handbok för skolskjutsförare” som 
behandlar lagar som berör skolskjutsverk-
samheten. Kursen innehåller ett längre 
avsnitt om bemötande av olika resenärska-
tegorier m.m.

Under �009 har två kurser genomförts med 
totalt �� deltagare.

Egenkontroll för bättre kva-
litet och stärkt varumärke
Under �00� startade ytterligare ett projekt 
mellan Vägverket och Svenska Taxiförbun-
det – Egenkontroll för bättre kvalitet och 
stärkt varumärke.

Genom egenkontroll får taxiförare en möj-
lighet att inför varje arbetspass garantera 
att lagar och regler uppfylls och att föra-
ren är väl rustad att genomföra sitt arbete 
med en kvalitet som överensstämmer med 
företagets varumärke. Egenkontroll blir ett 
kvitto på detta, som ska ligga till grund för 
redovisningen mot kund. Särskilt viktigt kan 
detta bli vid upphandling av transporter 
med länsbolag och företag.

I utgångsläget var det meningen att kon-
trollen skulle ske manuellt med penna och 
kontrollhäfte. Detta visade sig bli alltför 
krångligt och idag söker man lösningar 
på att kunna redovisa kontrollen helt via 
taxametern.
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Taxiförarutbildning inom 
gymnasieskolan
I mars �009 kom körkortsutredningens 
betänkande, som bland annat innehöll för-
slag om sänkt körkortsålder för buss- och 
taxiförare till �8 år för dem som genomgått 
en treårig gymnasieutbildning.

Riksdagen beslutade i maj �0�0 i en-
lighet med regeringens proposition 
(�009/�0:��09). Detta innebär en ny möj-
lighet att få taxiförarlegitimation.

Utbildningen för buss- och taxiförare kom-
mer att ligga under fordonsprogrammet 
som uppdelas i godstransporter och person-
transporter. Eleverna ska denna väg få kom-
petens för både taxi och buss. Eleverna kan 
ansöka till gymnasiet under februari �0�� 
och utbildningen startar hösten �0��.

Svenska Taxiförbundets 
samarbete
Regeringskansliet
Kontakterna med regeringskansliet är själv-
klart viktiga och nyttiga. De departement 
som Förbundet har mest kontakter med är 
Näringsdepartementet och Finansdeparte-
mentet. Under �009/�0�0 har kontakterna 
varit mycket frekventa. Inte minst beroende 
på bl.a. taxis priser, gränsöverskridande 
taxitrafik, ålderskrav på taxiförare, gym-
nasieutbildning, redovisningscentraler, 
taximiljarden och hanteringen av Bilprov-
ningen. Kontakterna upprätthålls genom 
statssekreterare, politiskt sakkunniga och 
tjänstemän.

Riksdagen 
Här har Förbundet byggt upp personliga 
relationer med ledamöter främst i Trafik-
utskottet och Skatteutskottet.

Skatteverket
Aktuella frågor med Skatteverket har varit 
redovisningscentraler, taxiprojektet och den 
allmänna tillsynen och kontrollen. Kontak-
terna sker genom en rad olika nätverk. Ett 
möte med GD är inplanerat i juni �0�0.

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har ansvaret för till-
ståndsgivning och tillsyn av den yrkesmäs-
siga trafiken på väg och har en viktig roll för 
taxibranschen och Förbundet. Förutom på 
kontoret i Borlänge bedrivs tillsynsverksam-
heten genom lokala enheter med personal 
i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristian-
stad. Kontakterna upprätthålls med såväl 
generaldirektören som avdelningschefer. 
Transportstyrelsen arrangerar samråds-, 
samverkansmöten och yrkestrafikkonfe-
renser.

Trafikverket
Kontakterna med Trafikverket berör i 
nuläget mest trafiksäkerhets- och utveck-
lingsfrågor.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
BRÅ är en statlig myndighet under Justi-
tiedepartementet. Kontakterna handlar om 
ekonomisk & organiserad brottslighet och 
statistik (taxirån).

Polisen
Polisen har en viktig uppgift för att upprätt-
hålla kontroll och tillsyn för konkurrens på 
lika villkor. Förbundet har byggt upp effek-
tiva nätverk, både centrala och länsvisa.

Konkurrensverket
Kontakterna med Konkurrensverket sker 
dels genom personliga nätverk och dels i 
samband med Transportstyrelsens samver-
kansmöten.

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet arbetar för att bidra 
till en hållbar utveckling genom att stödja 
företag och offentlig förvaltning i deras 
miljöarbete på ett strategiskt och kostnads-
effektivt sätt. Med tre huvudsakliga verktyg 
och tjänster erbjuder Miljöstyrningsrådet 
vägledning för hållbar upphandling, miljö-
ledning och miljörelaterad produktinforma-
tion. Kontakterna sker genom Förbundets 
avdelning för juridik och miljö.
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Tillväxtverket
Tillväxtverkets roll är att stärka regional 
utveckling och underlätta företagande och 
entreprenörskap i det nya affärslandskap 
som nu växer fram. Verket bildades den 
� april �009 och tog främst över ärenden 
från Nutek och Glesbygdsverket som har 
avvecklats.

Konsumentverket
Kontakterna med Konsumentverket har 
främst föranletts i samband med föreskri-
vande av taxis prisinformation.

Handelskammaren
Handelskammaren är en viktig part i bl.a. 
frågor om infrastruktur och logistik.

Resenärsforum
Resenärsforum är en organisation för kol-
lektivtrafikresenärer, där Förbundet har 
upparbetade kontakter med såväl ordfö-
randen som generalsekreteraren.

Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll. Förbundets kontakter är idag 
begränsade till föreskrifter för taxametrar.

Swedavia (tidigare LFV respektive 
Luftfartsverket)
Swedavia håller Förbundet uppdaterat 
om marktransportfrågor vid dess flyg-
platsterminaler.

Konkurrenskommissionen
Konkurrenskommissionen är en obe-
roende expertgrupp sammankallad av 
stiftelsen Den nya välfärden. Bollplank åt 
Förbundet och dess medlemmar i främst 
upphandlingsfrågor.

Grayling
Förbundets PR-byrå. Grayling (namnändrat 
från Sund Kommunikation och Trimedia) 
erbjuder en bred kompetens inom området 
PR och massmediebevakning. Projektledare 
är Charlotta Friborg, assisterad av 
Christian Ekström. (Emelie Löthgren är 
mammaledig).

Sveriges Åkeriföretag och Svenska 
Bussbranschens Riksförbund
Det är en självklarhet att det sker 
återkommande samverkan mellan de 
tre branschorganisationerna. Särskilt 
viktigt är detta vid myndighetspåverkan 
etc. Förbundsdirektörerna träffas för 
avstämningsmöte åtta gånger per år.

Partnersamverkan
Svenska Taxiförbundet  samverkar 
med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Svenska 
Bussbranschens  Riks förbund och 
Tågoperatörerna i Partnersamverkan med 
målet att fördubbla kollektivtrafikresandet 
till år �0�0 (fördubblingsprojektet). 
Förbundsordförande Lennart Hamnered 
ingår i styrgruppen.

Persontrafik
Tillsammans med aktörerna inom Partner-
samverkan arrangeras en tredagarskon-
ferens vart annat år (”jämna år”) omväxlande 
i  Stockholm respektive Göteborg. 
Denna konferens ersätter Förbundets 
Sommarkonferens �0�0. Förbundsdirektör 
Thomas Winskog ingår i styrgruppen.
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Biltrafikens Arbetsgivareförbund 
(BA)
I styrelsen för Biltrafikens Arbetsgivare-
förbund (BA) sitter för närvarande Thomas 
Jansson (ordförande i Taxi Stockholm 
��0000 AB) och som suppleant återfinns 
förbundsordförande Lennart Hamnered. 
I avtalsdelegationen för taxi ingår Staffan 
Eklund (Trafikcompaniet i Falun AB), 
Thomas Lagergren (Taxi Örestad i Bårslöv 
AB), Anders Edman (Karlstad Taxi AB), 
Pierre Cederberg (Taxi Lorensberg AB) 
och Sasan Rezazadeh (taxiföretagare i 
Taxi Stockholm ��0000 AB). Samarbetet 
mellan BA och Förbundet är värdefullt inte 
minst med tanke på att arbetsgivarfrågor 
skiljs ut från branschfrågor. BA ingår i 
TransportGruppen (Peter Jeppson, VD), 
som ingår i Svenskt Näringsliv.

TransportNäringen i Samverkan
Förbundet samverkar med Transport-
Gruppen och dess åtta förbund samt 
Svenska Bussbranschens Riksförbund, 
Svensk Kollektivtrafik, Tågoperatörerna, 
Svenska Petroleum Institutet och Svenskt 
Flyg i Stora Transportdagen respektive 
Almedalsveckan i Visby.

Bussbranschens 
Arbetsgivareförbund (BuA)
Samverkar med Förbundet i frågor om 
körkortsutredningen och gymnasieskolan.

TYA
Tillsammans med TYA (Transportfackens 
Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) bedriver 
Förbundet ett gemensamt projekt kring 
konflikt- och krishantering för taxiförare. 
Även på utbildningssidan sker en samverkan 
bl.a. sparsam körning för taxi. Efter 
riksdagens beslut om sänkt körkortsålder för 
taxiförare kopplat till gymnasieutbildning 
har Förbundet startat upp ett nytt projekt 
med TYA.

IRU
Förbundet är medlem i IRU (International 
Road Transport Union). Härigenom erhålls, 
förutom branschfakta, en kanal in i EU-
administrationen. Denna kanal blir allt 
viktigare för svensk taxinäring med det 
allt djupare europeiska samarbetet. Två 
möten per år (vår och höst), företrädesvis 
i Genève.

Nordiska Taxiförbunden
Utbyte av erfarenheter pågår fortlöpande 
mellan de nordiska taxiförbunden i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Island. 
Dessutom anordnas varje år Nordiskt 
Taxiråd, där värdskapet växlar mellan 
länderna. Island stod som värd �009 och 
nu står Sverige i tur �0�0.

AB Svensk Bilprovning
Svenska Taxiförbundet är delägare i 
Bilprovningen (� procent). Samarbetet och 
informationsutbytet med Bilprovningen 
är viktigt för taxibranschen med tanke på 
utvecklingen av miljö och trafiksäkerhet.

Besiktningsverksamheten avseende 
kontroll-, registrerings-, moped- och 
lämplighetsbesiktning ska konkurrens-
utsättas. De nya reglerna träder i kraft den 
� juli �0�0.

Sedan april �00� är förbundsdirektör 
Thomas Winskog styrelseledamot i 
Bilprovningen.

Samres
Samres driver beställnings- och samord-
ningscentraler för färdtjänst, sjukresor och 
annan anropsstyrd trafik. Samres är idag 
etablerade på åtta orter. Bland deras kunder 
återfinns ��0 kommuner, åtta landsting 
och fem länstrafikbolag. Förbundet har en 
fortlöpande dialog med Samres.
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Miljöledarna Ciconia AB
Ciconia anlitas för att dra upp de praktiska 
riktlinjerna för den från Förbundet 
fristående miljörevisionen i projektet 
Säker Grön Taxi. Ciconia är certifierade 
enligt ISO 900� och ��00�. Ciconia och 
miljörevisorn Johan Eklund certifierar 
Svenska Taxiförbundet.

IQ
Sedan �00� har Svenska Taxiförbundet 
t i l l sammans  med Bussbranschens 
Riksförbund startat ett samarbetsprojekt 
med IQ AB (dotterbolag till Systembolaget 
AB) om alkolås i skolskjutsar.

Idag medverkar över 80 taxibeställnings-
centraler som IQ-projekt. Det första taxi-
företaget som anslöt sig som IQ-projekt 
var Taxiservice i Bergs Kommun. Svenska 
Taxiförbundet är IQ-projekt nr 8��.

Motormännens 
Helnykterhetsförbund (MHF)
MHF arrangerar det årliga trafiksäker-
hetsseminariet i Tylösand (september). MHF 
är dessutom en partner inom minoritets-
ägargruppen vid Bilprovningen.

Motormännens Riksförbund
Motormännen är en partner inom minori-
tetsägargruppen vid Bilprovningen.

Motorbranschens Riksförbund 
(MRF)
MRF är en partner inom minoritetsägar-
gruppen vid Bilprovningen.

Bil Sweden
Förbundet får genom Bil Sweden möj-
lighet att följa utvecklingen inom fordons-
industrin.

VTI
VTI, Statens väg- och transportforsk-
ningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt forskningsinstitut inom 
transportsektorn. VTI utför tillämpad 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som 
rör samtliga transportslag. VTI arrangerar 
Transportforum i Linköping i januari varje 
år.

Taxibranschens leverantörer
Ett betydande samarbete har också eta-
blerats genom de kontakter som knyts 
mellan Förbundets medlemmar och 
leverantörerna till branschen vid Förbundets 
TaxiForum, konferenser och kongresser. 
Leverantörsintresset har ökat kontinuerligt 
sedan några år tillbaka, då de erbjöds en 
mer aktiv del i evenemanget.

Övriga samarbetsorgan
Svenska Taxiförbundet har även ett 
gott och nära samarbete med ett fler-
tal andra organisationer bland andra 
Skolverket, Arbetsmiljöverket, Trans-
portarbetareförbundet och Transport-
forskningskommittén (TFK), Stations-
kommitténs Samarbetskommitté och Svetax 
Invest AB.
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Medlemsläget
Den procentuella andelen medlemsföretag 
är stabil. Strukturförändringen som inled-
des för några år sedan med större och 
större taxiföretag, fortsätter och förstärks. 
Andelen förbundsmedlemmar sett över hela 
landet är nu ��,� procent.

Medlemmar 

Anslutningsgraden i Norrland, Stockholm 
och Västsverige är fortsatt hög (diagram 
��) medan framför allt Gotlands, 

Diagram �� beskriver medlemsutvecklingen 
mellan �990 och �0�0. Från och med �99� 
utgörs underlaget av aktiva tillståndshavare. 
Procentangivelserna i diagrammet visar 
anslutningsgraden av medlemmar.

Diagram 11 (Källa: Trafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2010)
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Diagram 12 (Källa: Trafikregistret och Förbundets medlemsregister per den 31 mars 2010)
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Anslutna Beställningscentraler 2010-06-01
Samtliga uppgifter om beställningscentralerna är tagna ur medlemsregistret den � juni 
�0�0. Om någon uppgift inte stämmer beror detta på att det skett en uppgiftsändring efter 
detta datum eller att medlemmen inte lämnat in ändringsuppgift.

 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 AB - Stockholms län   
 Ekerö Bilarna AB 08 ��0 �� �90 info@ekerotaxi.se 
  08 ��0 �� �0� www.ekerotaxi.se

 Kerstins Taxi & Buss AB 08 ��0 �� ��0 kerstin@kerstinstaxi.nu 
  08 ��0 �� ��� www.kerstinstaxi.nu

 Norrtälje Taxi AB 0��� �08 00 norrtalje.taxi@telia.com 
  0��� ��8 ��

 Roslagstaxi AB 0��� ��� �� info@roslagstaxi.se 
  0��� �0 �� �� www.roslagstaxi.se

 Södertälje Taxi AB 08 ��� �0 �00 info@sodertaljetaxi.se 
  08 ��0 �8 �80 www.sodertaljetaxi.se

 Taxi 0�0 AB 08 ��� 90 �0 info@taxi0�0.se  
  08 ��� 08 �8 www.taxi0�0.se

 Taxi Kurir i Stockholm AB 08 ��� 9� 00 info@sto.taxikurir.se  
  08 ��� 9� 0� www.taxikurir.se

 Taxi Stockholm ��0000 AB (publ.) 08 ��8 �� 00 kund@taxistockholm.se 
  08 ��� �9 �0 www.taxistockholm.se

 Top Cab AB 08 �0� �� 000 info@topcab.com 
  08 �� 88 0� www.topcab.com

 Värmdö Taxi AB 08 ��� �0 8�0 info@varmdotaxi.se 
  08 ��� �0 8�� www.varmdotaxi.se

 C - Uppsala län   

 Bålsta Taxi AB 0��� �00 �9 info@balstataxi.se 
  0��� ��� �0 www.balstataxi.se

 Taxi Direkt ������ AB 0�8 �� �� �� kontor@������.se 
  

 Taxi Enköping AB 0��� �� 00 00 taxienkoping@telia.com 
  0��� ��8 �9 www.taxienkoping.se

 Taxi Kurir i Uppsala AB 0�8 �� 90 90 info@ups.taxikurir.se 
  0�8 �� 90 80 www.taxikurir.se

 Taxi Norra Uppland AB 0�9� ��0 0� taxi.norra@swipnet.se 
  0�9� ��� ��

 Taxi Östra Uppland AB 0��� �00 �� ostra.roine@telia.com 
  0��� �0� ��

 Trafik Centralen C-län AB 0��� ��0 00 trafikcentralen@telia.com 
  0��� ��� 99

 Uppsala Taxi �00000 AB 0�8 �80 8� 00 �00000@uppsalataxi.se 
  0�8 �� �8 �� www.uppsalataxi.se

 Västupplands Taxi AB 0��� �0� �� vutab@telia.com 
  0��� ��� ��

 D - Södermanlands län   
 Mariefreds Företagstaxi AB 0��9 ��� 00 mftab@tele�.se 
  

 Svalbovikens Buss AB 0�� 8�0 00 hans.svalbovikens@tele�.se 
  0�� 8�� ��

 Taxi Flen AB 0��� ��� �0 kontoret@taxiflen.se 
  0��� ��� �� www.taxiflen.se
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 Taxi Kurir i Eskilstuna 0�� �� �8 00 info@esk.taxikurir.se 
   www.taxikurir.se

 Taxi Nyköping/Oxelösund AB 0��� �0 �� �� mattias.nilsson@taxinyox.se  
  0��� �� �0 �� www.taxinykoping-oxelosund.se

 Taxi Strängnäs AB 0��� �8� 0� kontoret@taxistrangnas.se 
  0��� �0� 80 www.taxistrangnas.se

 Trosa Taxi Kompani AB 0��� �00 00 johan.asp@taxi�0000.se 
  0��� �0� 0�

 E - Östergötlands län   

 Finspångs Taxi AB 0��� ��0 00 info@finspangstaxi.se 
  0��� �8� �0 www.finspangstaxi.se

 Mjölby Taxi AB 0��� ��� �8 mj.taxi@telia.com 
  0��� �0� 00

 Taxi i Mantorp AB 0��� �80 80 taximantorp@telia.com 
  0��� ��9 ��

 Taxi i Åtvidaberg AB 0��0 �0� 0� info@taxiatvidaberg.se  
  0��0 ��� �9 www.taxiatvidaberg.se

 Taxi Klimatsmart AB 0�� ��� �� fredrik@taxiklimatsmart.se  
  

 Taxi Motala AB 0��� �� 8� �� info@taximotala.se 
  0��� ��9 �0 www.taximotala.se

 Taxi Ydre AB 0�8� �0� �0 taxiydre@telia.com  
  0�8� �0� ��

 Taxibil i Östergötland AB 0�� �� �0 00 emir.sobo@taxibil.se 
  0�� �� �0 �� www.taxibil.se

 Vikbolands Taxi ��0 000 AB 0�� �� 00 00 info@taxi��0000.se 
  0�� �� 00 89 www.taxi��0000.se

 F - Jönköpings län 

 Eksjöortens Taxi AB 0�8� ��� 98 eksjo.taxi@spray.se 
  0�8� �0� �� www.eksjotaxi.se

 Gränna Taxi Buss AB 0�90 ��9 90 granna.taxi@telia.com 
  0�90 ��0 �9

 Nässjö-Ortens Taxi AB 0�80 ��� 00 nassjotaxi@telia.com 
  0�80 ��� ��

 Sävsjö Taxi AB 0�8� ��� 00 savsjo.taxi@telia.com 
   

 Taxi Jönköping AB 0�� �� �0 �� walter.daag@taxijonkoping.se 
  0�� �� �0 �� www.taxijonkoping.se

 Taxi Touring Vetlanda AB 0�8� �9� 00 taxitouring@telia.com 
  0�8� �8� 9� 

 Tranås Taxi HB 0��0 �0� 00 tranas.taxi@telia.com 
  0��0 ��� 8�

 Värnamo Taxi AB 0��0 �99 99 varnamotaxi@telia.com 
  0��0 ��� 9�

 Västbo Taxi AB 0��� ��� 80 info@vastbotaxi.se 
  0��� �� �� �� www.vastbotaxi.se
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida 
 G - Kronobergs län   

 Beställningscentralen i  0��0 ��� �0 info@vaxjotaxi.se 
 Kronoberg AB 0��0 �0 9� �� www.vaxjotaxi.se

 Braås Taxi AB 0��� �0� 80 brataxi@telia.com 
  0��� �0� 9�

 City Taxi i Växjö 0��0 �90 00 dan@vaxjolimo.se 
  0��0 ��� ��

 Fröjds Taxi AB 0��8 �0� 00 ingemar.lundh@frojdsmotor.se 
  0��8 �0� ��

 Taxi � i Sunnerbo AB 0��� ��� 00 taxi�@telia.com 
  0��� ��� �0

 H - Kalmar län  

 Borgholms Taxi HB 0�8� �0� �� taxiborgholm@telia.com 
  0�8� ��� �0

 Flexbuss AB 0�8� ��8 0� krister@flexbuss.se 
  0�8� ��8 0� www.flexbuss.se

 Glasriket Taxi AB 0�8� ��� �� info@glasrikettaxi.se  
  0�8� ��8 0� www.glasrikettaxi.se

 Hultsfreds Taxi AB 0�9� �0� �� hultsfred.taxi@swipnet.se  
  0�9� ��0 ��

 Kalcab Kalmar Läns  0�80 �� �� �0 anders.hoglund@kalcab.se 
 Taxiservice AB 0�80 �� �� �9

 Oskarshamns Taxi AB 0�9� �0� �� oskarshamn.taxi@telia.com 
  0�9� 8�� �� www.oskarshamntaxi.se

 Taxi Emma AB 0��� �0� 00 emmataxi@swipnet.se 
  0��� �00 �8

 Taxi Kalmar AB 0�80 �� �� �� info@taxi-kalmar.se 
  0�80 ��� �� www.taxikalmar.se

 Vimmerby Taxi AB 0�9� ��0 �0 vimmerbytaxi@telia.com 
  0�9� ��9 �0 www.vimmerbytaxi.se

 Västerviks Taxi AB 0�90 ��� 00 info@vastervikstaxi.se 
  0�90 ��� 0� www.vastervikstaxi.se

 K - Blekinge län   

 Karlshamns Taxi AB 0��� ��0 �� karlshamns.taxi@swipnet.se 
  0��� ��� 08 www.karlshamnstaxi.se

 Olofströms Färdtjänst AB 0��� 9�0 80 boka.taxi@oktv.se 
  0��� 999 99

 Ronneby Taxi Ek. För. 0��� ��� �0 ronnebytaxi@telia.com 
  0��� ��� �0 www.ronnebytaxi.se

 Sölvesborgs Taxiförening upa 0��� �8� 00 larssbgtaxi@hotmail.com 
  0��� ��� 90
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 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida  
 M - Skåne län   

 Airport Taxi Sverige AB 0�0 8�0 00 info@airporttaxi.se 
  0�0 �� �� �� www.airporttaxi.se

 Dalby/Torna Taxi AB 0�� �0 �0 �0 info@dalbytaxi.se 
  0�� �0 �0 �� www.dalbytaxi.se

 Företagstaxi i Kristianstad  0�� �� �� �� info@taxi��.nu 
 Ek. För. 0�� �0 8� �8

 Kiviks Taxi AB 0��� �00 98 ulf@kivikstaxi.nu 
  0��� �08 �� www.kivikstaxi.nu

 Klimat Taxi AB 0�� �0 �� 0� info@klimattaxi.se 
  0�� �0 �� ��

 Malmö-Sturup Taxi  0�0 �0 0� �� richard.boka@bredband.net 
 Ideell Förening 0�0 �0 0� �� www.malmosturuptaxi.se

 Patrik & Niklas Taxitjänst AB 0�� �� 0� 0� niklas@taxitjanst.se 
  0�� �� 0� �0 www.taxitjanst.se

 Svedala Taxi AB 0�0 �0 00 8� svedalataxi.ab@telia.com   
  0�0 �0 �0 �9 www.svedalataxi.com

 SverigeTaxi  0�� �90 �� �� info@sverigetaxikid.se 
 Kristianstad/Hässleholm 0�� �� 8� 99 www.sverigetaxikid.se

 Taxi 0�0 Skåne 0�0 �90 �� 90 alex.telka@taxi0�0.se 
  0�0 �8 �� 8� www.taxi0�0.se

 Taxi ��000 AB 0��� ��0 00 ��000@taxiystad.se 
  0��� ��� ��

 Taxi Frosta HB 0��� �0� �� taxifrostahoor@telia.com  
  0��� ��8 ��

 Taxi Helsingborg AB 0�� �8 0� �0 �80�00@taxihelsingborg.se 
  0�� �8 0� �� www.taxihelsingborg.se

 Taxi Hässleholm AB 0��� ��0 00 taxi.hassleholm@euromail.se 
  0��� ��� �� www.taxihassleholm.se

 Taxi Kurir i Malmö AB 0�0 �80 8� 80 per.lundquist@taxikurir.se 
  0�0 �8 �� 8� www.taxikurir.se

 Taxi Kävlinge AB 0�� �� 0� �8 rioltaxi@tele�.se 
  0�� �� �� 00

 Taxi Skåne AB 0�� �� 0� �0 post@taxiskane.com  
  0�� �� 0� �0 www.taxiskane.com

 Taxi Trelleborg AB 0��0 ��0 �0 taxi.trelleborg@telia.com  
  0��0 ��� 9�

 Taxi Ängelholm AB 0��� ��� �0 info@taxiengelholm.se  
  0��� 8�9 �� www.taxiengelholm.se

 Transport Service Sverige AB 0�0 �� 00 00 info@taxibilarna.nu 
  0�0 �� 00 �� www.taxibilarna.nu

 Vejbystrand Taxi AB 0��� �� �0 00 vejbytaxi@telia.com 
  0��� �� �0 0� www.vejbystrandstaxi.se 

 Vellinge Taxi AB 0�0 �� �� 00 info@vellingetaxi.se 
  0�0 �� 0� 09 www.vellingetaxi.se

 Åk Taxi/Taxi Kurir Kristianstad  0�� �� �0 �0 bokningen@aktaxi.nu 
  0�� �0 �� �� www.aktaxi.nu, www.taxikurir.se/kristianstad

 Åsbo Taxi AB 0��� �0� 0� info@asbotaxi.se 
  0��� �0� 0�

 Östra Göinge Taxi AB 0�� �90 00 taximagnus@spray.se   
  0�� �00 ��



��
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 N - Hallands län   

 Bua Taxi AB 0��0 �� �0 �� bua_taxi@swipnet.se  
   www.buataxi.se

 Sennans Taxi AB 0�� ��� �� bc@sennanstaxi.se  
  0�� ��� 8� www.sennanstaxi.se

 Taxi Falkenberg AB 0��� ��� 00 info@taxifalkenberg.se  
  0��� ��� �� www.taxifalkenberg.se

 Taxi Halmstad AB 0�� �� 08 00 taxi@halmstad.net  
  0�� �� �9 80 www.taxi.halmstad.net

 Taxi Kungsbacka AB 0�00 �8 00 0� taxi@taxikungsbacka.se  
  0�00 �8 00 0� www.taxikungsbacka.se

 Taxi Laholm AB 0��0 ��� �0 info@taxilaholm.se  
  0��0 ��� �� www.taxilaholm.se

 Varbergs Taxi AB 0��0 �� �� 9� info@varbergstaxi.se  
  0��0 �� 99 �� www.varbergstaxi.se

 O - Västra Götalands län   

 AB Tanums Taxi 0��� ��� �� leif.elsie@telia.com 
  0��� ��� ��

 Ale Taxi AB 0�0� 9�0 00 ale.taxi@hotmail.com 
  0��0 80� �0

 City Cab ��0 ��0 HB 0��� �8 �� �� info@citycab.se 
   www.citycab.se

 Göteborg Nya Limousine AB 0�� �� �9 �0 gotlimo@tele�.se 
  0�� ��9 0� ��

 Göteborgs Buss AB 0�� �� 0� �0 nisse@hima.se 
  0�� �� 0� ��

 Hjo Taxi BC AB 0�0� �0� �� taxihjo@taxihjo.se 
  0�0� ��� �� www.taxihjo.se

 Kinds Trafikservice AB  0��� ��0 00 info@svenljungataxi.se 
  0��� �08 �9

 Lysekils Taxi AB  0��� ��� 0� info@lysekilstaxi.se 
  0��� ��9 ��

 Mariestads Taxi AB  0�0� �80 80 info@taximariestad.se 
  0�0� ��� 00 www.taximariestad.se

 Sotenäs Taxi KB  0��� ��� 80 sotenas.taxi@telia.com 
  0��� ��9 ��

 Sparlunds Buss & Taxi i  0��� �0� �� sparlunds.busstrafik@grastorp.mail.telia.com 
 Grästorp 0��� �0� ��

 Taxi 0�0 Göteborg 0�� �� �� �0 info.gbg@taxi0�0.se 
  0�� �� 8� �� www.taxi0�0.se

 Taxi Alingsås AB  0��� �09 �� taxi@taxialingsas.se 
  0��� �0� 0� www.taxialingsas.se

 Taxi BC i Ulricehamns K:n AB 0��� �� �� �� kontoret@taxiulricehamn.se 
  0��� ��0 �� www.taxiulricehamn.se

 Taxi Borås AB  0�� �� �� �0 taxi.boras@swipnet.se 
  0�� �� 0� �� www.taxiboras.se

 Taxi Göteborg Ek. För.  0�� �� �� 00 eva.blomdahl@taxigbg.se 
  0�� �� 0� 88 www.taxigbg.se

 Taxi Herrljunga AB  0��� �00 �� taxi@herrljunga.net 
  0��� ��� �0

 Taxi Karlsborg AB 0�0� �0� �0 taxi@carlsborg.net 
  0�0� �0� ��



��

 Län / Beställningscentral Telefon / Fax E-post / Hemsida  
 Taxi Kurir i Göteborg AB 0�� �� �� �0 magnus.klintback@got.taxikurir.se 
  0�� �� 8� 8� www.taxikurir.se

 Taxi Kurir i Skövde  0�00 �� 9� �� �8�9�9@telia.com 
  0�00 �� 9� ��

 Taxi Lidan  0�0� �� 00 00 taxilidan@telia.com 
   

 Taxi Lidköping AB  0��0 ��0 80 info@taxilidkoping.se 
  0��0 ��� �� www.taxilidkoping.se

 Taxi Lilla Edet AB  0��0 �� �� 00 kontoret@taxilillaedet.se 
  0��0 �� �� ��

 Taxi Mark AB  0��0 �08 �0 taximark@telia.com 
  0��0 �08 �9

 Taxi Skara AB  0��� �0� �� bossealarsson@hotmail.com 
  0��� �8� �8

 Taxi Skövde BC AB  0�00 �� �� �� �00@beskbg.se 
  0�00 �� �� �� www.taxiskovde.se

 Taxi Stenungsund AB  0�0� �� �� �� info@taxistenungsund.se 
  0�0� �� 0� �� www.taxistenungsund.se

 Taxi Strömstad AB  0��� 8�� �� sune.nyman@taxivast.se 
  0��� 8�� �9 www.taxivast.se

 Taxi Tidaholm AB  0�0� ��� �� info@taxitidaholm.se 
  0�0� ��� �0 www.taxitidaholm.se

 Taxi Trollhättan AB  0��0 89� 90 lena@taxitrollhattan.se 
  0��0 80� �0 www.taxitrollhattan.se

 Taxi Töreboda HB  0�0� �0� �� taxitoreboda@hotmail.com 
  0�0� ��� ��

 Taxi Väst AB  0��� 8�� �� sune.nyman@taxivast.se 
  0��� 8�� �9 www.taxivast.se

 Taxi Åsaka AB  0��� �00 80 taxi.asaka@telia.com 
  0�08 �0 �9 9�

 Taxi Öckerö AB 0�� 9� 80 �0 ockero.taxi@telia.com 
  0�� 9� �0 �0

 Taxicentralen Falköping AB  0��� �00 �0 tore.0����8��9@telia.com 
  0��� 8�� �� www.taxifalkoping.com

 Tibro Taxi AB  0�0� �0� �� bosse.welander@telia.com 
  0�0� �00 8�

 Trollhättans Hyrverk AB  0��0 �� 99 �0 info@trollhattanshyrverk.se  
  0��0 8�8 �0 www.trollhattanshyrverk.se

 Vårgårda Taxi AB  0��� �� �0 80 vargarda.taxi@telia.com 
  0��� �� �0 8�

 Östra Kinds Taxi AB  0��� ��0 �0 leif.osterlund@swipnet.se 
  0��� ��0 �� www.ostrakindstaxi.se



��
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 S - Värmlands län
 AB Grums Taxi  0��� ��� �0 ab.grums.taxi@telia.com 
  0��� ��� �� www.grumstaxi.se

 Arvika-Eda Taxitransporter AB 0��0 �0� 00 arvikataxi@telia.com 
  0��0 �88 �� www.arvikataxi.com

 Johansen Sjur 0��0 ��9 0� 
  0��0 ��9 0�

 JPS Taxi i Säffle Ek. För. 0��� ��� 00 taxiseffle@telia.com 
  0��� ��� �0

 Jösse Taxi AB 0�0� �8 �� �8 thomas.nolander@arvikabilvard.com 
  0��0 ��8 �9

 Miljötaxi i Karlstad AB  0�� �0 �� �� info@sverigetaxikarlstad.se 
  0�� �� �� 0��

 Sunne Taxi AB  0��� �0� 0� �����@telia.com 
  0��� �0� ��

 Taxi i Kristinehamn AB  0��0 ��0 �� info@taxikristinehamn.se 
  0��0 �� �� �� www.taxikristinehamn.se

 T - Örebro län
 Hällefors Taxi AB  0�9� ��� 00 leif-bergkvist@spray.se 
  0�9� ��� 00

 Laxå Taxi AB  0�8� �� �� �0 info@laxataxi.se 
  0�8� ��8 �0

 Nora Taxi Ek. För.  0�8� �0� �0 nora.taxi@telia.com 
  0�8� �0� ��

 Rydén Ulf  0�8� �0� 9� ryden.ulf@telia.com 
  

 Taxi Kurir i Örebro   
   www.taxikurir.se

 U - Västmanlands län
 Arboga Taxi AB  0�89 �� 0� 0� arbogataxi@telia.com 
  0�89 �� 0� 0� www.arbogataxi.site.ms

 Köpings Taxi AB  0��� ��0 0� kopingstaxi@koping.net 
  0��� ��� �� www.kopingstaxi.se

 Taxi Exact AB  0��� �0 00 00 info@xlog.se 
  0�0� 9� 08 99 www.taxilogistik.se

 Taxi Fagersta AB  0��� �0� �0 
  0��� ��� 9�

 Taxi Kurir i Västerås  0�� 8� �0 8� kent.lundstrom@vst.taxikurir.se 
  0�� �8 8� 8� www.taxikurir.se

 Taxi Silverstaden Ek. För.  0��� ��� �� taxi.silverstaden@telia.com 
  0��� �0� 98

 Taxi Skinnskatteberg HB  0��� �00 �0 info@taxiskinnsberg.se 
  0��� �0� �� www.taxiskinnsberg.se



��
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 W - Dalarnas län
 Avesta Beställningstrafik AB  0��� 80� 00 chrysler�8@swipnet.se 
  0��� �90 ��

 Borlänge Taxi Service AB  0��� ��� �0 blgetaxi@telia.com 
  0��� ��� �� www.blgetaxi.se

 Granbo Trafik AB  0��9 88 �� �0 granbotrafik@telia.com 
  0�� ��� �0

 Kenth Haga Taxi AB  0�0� �� �� �� kesa@home.se 
  0�80 �0� ��

 Koppartaxi AB 0�� ��0 00 staffan@koppartaxi.se 
  0�� ��� �0 www.koppartaxi.se

 Ludvika Taxi AB  0��0 ��9 00 ludvikataxi@telia.com 
  0��0 ��9 08

 Mora Taxi AB 0��0 ��0 00 info@morataxi.se  
  0��0 ��� 00 www.morataxi.se

 Orsa Trafik AB  0��0 �09 00 info@siljanbuss.se 
  0��0 ��� �� www.siljanbuss.se

 Sälenfjällens Taxi AB  0�80 �0� 00 salenbuss@telia.com 
  0�80 �0� �0

 Taxi Falun AB  0�� �89 00 info@taxifalun.se 
  0�� ��� ��

 Taxi Kurir i Ludvika 
 

 Taxi Sälen AB  0�80 �0� 00 beppe@taxisalen.se 
  0�80 ��� 00

 Trafikcompagniet i Falun AB  0��9 88 �� 00 staffan@koppartaxi.se 
 

 X - Gävleborgs län
 Backens Taxi AB  0�0� �� �0 �� info@backenstaxi.se 
  0�� �8 �� ��

 Bollnäs Taxi AB  0��8 ��� �� bollnastaxi@telia.com 
  0��8 ��� �� www.bollnastaxi.com

 Delsbo Ekonomiska Taxiförening 0��� �0� �0 
  0��� �0� 09

 Gävle Taxi ��9000 AB  0�� �� �� 00 so.hiller@gavletaxi.se 
  0�� �� �� 09 www.gavletaxi.se

 Hamrånge Taxi AB  0�9� �0� �� 
  0�9� ��� ��

 Hudiksvalls Taxi AB 0��0 ��0 80 administration@hudiktaxi.se 
  0��0 �8� 9� www.hudiktaxi.se

 Nordanstigs Taxi AB 0��� �09 �0 info@ftgs.se 
  0��� ��� ��

 Ockelbo Taxi AB  0�9� �0� �� info@ockelbotaxi.se 
   www.ockelbotaxi.se

 Söderhamns Taxi AB  0��0 ��� �� info@soderhamntaxi.se 
  0��0 ��� 80 www.soderhamntaxi.se

 Taxi Kurir i Gävle  
   

 Taxi Ljusdal Ek. För.  0��� ��� ��  
  0��� ��� ��

 Taxi Stor & Liten i Gävle AB  0�� �0 �0 0� info@taxi�0�000.com 
  0�� �0 �0 �� www.taxi�0�000.com



��
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 Y - Västernorrlands län   
 Haverö Buss & Taxi 0�90 �00 00 
  0�90 �9 �� �0

 Härnösand Taxi AB  0��� ��9 �0 info@taxiharnosand.se 
  0��� ��� �0 www.taxiharnosand.se

 Jobo Taxi AB 0��� ��� �� jobotaxiab@telia.com 
  0��� ��� ��

 Taxi Direkt Ek. För. 0��0 �0� 9� td.taxi@home.se 
  0��0 ��� ��

 Taxi Drakstaden 0��� �9 99 00 sven.drakstaden@live.se 
   

 Taxi Husum AB 0��0 �� 0� �� kenneth.sundin@o-vik.com 
   

 Taxi Mitt AB 0�9� ��� 00 
   

 Taxi Sollefteå AB  0��� �09 �0 taxi.�0000@telia.com 
  0��� ��0 00

 Taxi Sundsvall AB  0�0 �9 90 99 info@taxisundsvall.se 
  0�0 �9 90 �9 www.taxisundsvall.se

 Örntaxi AB  0��0 8�� �� info@orntaxi.se 
  0��0 8�� 80 www.orntaxi.se

 Z - Jämtlands län   
 Häggenås Taxi AB  0��� �00 �� haggenastaxi@tele�.se 
  0��� �00 ��

 Högarna Taxi AB  0��� ��0 �� lit-hogarna.taxi@telia.com 
  0��� ��0 ��

 Norra Jämtlands Taxi AB  0��0 �00 �� douglas.forsberg@taxistromsund.se 
  0��0 ��0 0�

 Taxi Glesbygd i Krokom AB 0��0 �00 �� taxiglesbygd@telia.com 
  0��0 �0� 0� www.taxiglesbygd.se

 Taxi Härjedalen AB  0�80 �0� �9 kontakt@rentinsweg.se 
  0�80 �� �� �� www.taxiherjedalen.se

 Taxi Ragunda AB  0�9� ��� �� taxi.ragunda@swipnet.se 
  0�9� ��� ��

 Taxi Västjämtland AB  0��� �0� 00 taxi.vj@telia.com 
  0��� �� �� ��

 Taxiservice i Bergs Kommun AB 0��� �0� 9� alflundin@telia.com 
  0��� �0� �8

 Östersunds Taxi i Jämtland AB 0�� �9 90 �0 info@taxiostersund.se 
  0�� �9 90 0� www.taxiostersund.se
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 AC - Västerbottens län
 Eco Properties AB 090 ��0 00 info@ecotaxi.se 
   www.ecotaxi.se

 Lycksele Taxi AB  09�0 ��� �� mrten.09�0.�����@telia.com 
  09�0 ��� ��

 MT Trafik AB  09�� ��0 00 info@mttrafik.se 
  09�� ��� ��

 Nordmalingsbygdens Taxi AB 09�0 �00 9� nordmalingtaxi@yahoo.se 
  09�0 ��� ��

 Renmit Trafik AB 09�� �09 �� goran@timner.com 
  09�� ��0 8�

 Skellefteå Taxi AB  09�0 ��� �� lars@skellefteataxi.se 
  09�0 �0� �� www.skellefteataxi.se

 Sorsele Buss & Taxi AB 09�� ��� �0  info@sorselebuss.se 
  09�� ��� �9 www.sorselebuss.se

 Storumans Inlandstrafik AB  09�� ��� 00 storuman@inlandstrafik.se 
  09�� �0� ��

 Taxi Direkt i Västerbotten AB  090 �� �0 �� al@taxidirekt.se 
  090 �� 0� 0� www.taxidirekt.se

 Taxisamordning  09�� �0� 80 taxisamrobertsfors@hotmail.com 
 Robertsfors AB 09�� �0� 8�

 Taxisamordning i Dorotea AB  09�� �0� 00 malinmarcusson@hotmail.com 
  09�� ��� ��

 Umeå Taxi AB  090 �� �0 �0 umeataxi@umeataxi.se 
  090 �� �0 �� www.umeataxi.se

 Vilhelmina Taxi AB  09�0 ��� 00 taxi@vilhelmina.com 
  09�0 ��� �� www.taxi.vilhelmina.com

 Vindelns Taxiservice AB  09�� �0� 00 safstrom.per-arne@telia.com 
  09�� ��� 80

 Vännäs Taxi AB  09�� ��0 00 info@vannastaxi.se 
  09�� ��8 �0 www.vannastaxi.se

 Åsele Taxi Samordning AB  09�� ��� 00 aseletaxi@ktv.asele.se 
  09�� ��� �0

 BD - Norrbottens län
 Ahlbäcks Taxi AB  09�� ��0 �8 g.ahlback@telia.com 
  09�� ��� �8

 Arjeplogs Taxi AB  09�� �0� �0 arjeplog.taxi@telia.com 
  09�� �0� ��

 Boden Taxi AB  09�� ��� 0� info@bodentaxi.se 
  09�� ��0 00 www.bodentaxi.se

 Carls Bussar AB 0�0� �� �� �8 carlsbuss@gmail.com 
  09�� ��� �8

 Gällivare Taxi AB  09�0 ��� �� kontoret@gellivaretaxi.se 
  09�0 ��� �0 www.gellivaretaxi.se

 Haparanda Taxi AB  09�� �0� 00 rogers.biluthyrning@telia.com 
  09�� ��� �� www.taxi-haparanda.se

 Kalix Taxi AB  09�� ��0 00 info@kalixtaxi.se 
  09�� ��8 �� www.kalixtaxi.se

 Luleå Taxi AB  09�0 �� �0 �0 styrelsen@luleataxi.se 
  09�0 �� �� 09 www.luleataxi.se 
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 Matarengi Taxi AB  09�� ��0 00 taxi@stad.overtornea.se 
  09�� �0� 8�

 Piteå Taxi AB 09�� ��� 0� anders.lundgren@pitetaxi.se 
  09�� ��8 �� www.pitetaxi.se

 Rånedalens Taxi AB 09�� �00 00 ranedalens-taxi@hotmail.com 
  09�� �00 ��

 Taxi Arvidsjaur BC AB  09�0 �0� 0� tabcab@telia.com 
  09�0 �0� �� www.tabcab.com

 Taxi Kiruna AB  0980 ��0 �0 taxikiruna@telia.com 
  0980 ��� �� www.taxikiruna.se

 Töyrö Carl 09�8 �0� 00 carl.t@glocalnet.net 
  09�8 �0� 00

 Ylivainio Karl-Johan 09�8 ��0 0� kalle@mejl.se 
  09�8 ��� ��

 Älvsby Taxi AB 09�9 �0� �� peter@alvsbytaxi.se 
  09�9 �0� �� www.alvsbytaxi.se
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